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Malmö Opera är ett sångens hus och nu får du vara med och 
sjunga i salongens välklingande akustik. Konferencier och 
allsångsledare är folkkära operasångaren Rickard Söderberg.

Körsång har genomsyrat Rickards karriär, från Körslaget till 
Gatans kör, och nu får äntligen skånepubliken sjunga med, 
när vi presenterar: Allsång med Rickard.

Med sin stora röst och sitt smittande engagemang lotsar han 
publiken genom några av de största musikalhitsen, pampi-
gaste operakörerna och mest kända visorna. 

Rickard tar in gästartister till allsångerna som bjuder på 
spektakulära nummer och som doar bakom eftermiddagens 
verkliga stjärnor; den sjungande publiken!
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Sov du lilla vide ung  »Videvisan«
MUSIK  Zacharias Topelius 
TEXT  Alice Tegnér

Sov, du lilla vide ung;
än så är det vinter.
Än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt till vår,
innan rönn i blomma står.
Sov, du lilla vide,
än så är det vinter. 

En fågelfångare som jag
MUSIK  Wolfgang Amadeus Mozart
TEXT  Emanuel Schikaneder, sv övers Alf Henrikson

En fågelfångare som jag,
det ser en inte varje dag.
Mig känner alla mänskor till.
Jag fångar fåglar med min drill.
Jag härmar alla fåglars låt
och si så här bär jag mig åt.
…
Så för jag glatt min fångst i hamn
och Papageno är mitt namn.
…

Min fågelfångst går alltså bra
men det finns mer som jag vill ha.
Så ensam vandrar jag min stråt,
det räcker ej med fåglalåt.
Mig lyssnar inga flickor på
om jag så drillar aldrig så.
…
En sötnos vill jag fånga in
som helt och hållet fick bli min.
…



Fritiof och Carmencita
MUSIK & TEXT  Evert Taube

Samborombon, en liten by förutan gata,
den ligger inte långt från Rio de la Plata, 
nästan i kanten av den blåa Atlanten
och med Pampas bakom sig många hundra 
gröna mil,
dit kom jag ridande en afton i april
för jag ville dansa tango.

Dragspel, fiol och mandolin
hördes från krogen och i salen steg jag in,
där på bänken i mantilj och med en ros vid 
sin barmsatt den bedårande lilla Carmencita.
Mamman, värdinnan, satt i vrån,
hon tog mitt ridspö, min pistol och min 
manton.
Jag bjöd upp och Carmencita sa:
»Si gracias, señor,
Vámos á bailár este tango!«

»Carmencita, lilla vän,
håller du utav mig än?
Får jag tala med din pappa och din mamma,
jag vill gifta mig med dig, Carmencita!«

»Nej, Don Fritiof Andersson,
kom ej till Samborombon,
om Ni hyser andra planer när det gäller mig
än att dansa tango!«

»Ack, Carmencita gör mig inte så besviken,
jag tänkte skaffa mig ett jobb här i butiken,
sköta mig noga, bara spara och knoga,
inte spela och dricka, men bara älska dig.
Säg, Carmencita, det är ändå blott med mig,
säg, som du vill dansa tango?«

»Nej, Fritiof, Ni förstår musik,
men jag tror inte Ni kan stå i en butik
och förresten sa min pappa just i dag att 
han visste vem som snart skulle fria till 
hans dotter.
En som har tjugotusen kor
och en estancia som är förfärligt stor.
Han har prisbelönta tjurar,
han har oxar, får och svin,
och han dansar underbar tango.«

»Carmencita, lilla vän,
akta dig för rika män!
Lyckan den bor ej i oxar eller kor
och den kan heller inte köpas för pengar.
Men min kärlek gör dig rik,
skaffa mig ett jobb i er butik!
Och när vi blir gifta söta ungar ska du få,
som kan dansa tango!« 



I Could Have Danced All Night
MUSIK  Frederick Loewe
TEXT  Alan Jay Lerner

ELIZA
Bed! Bed! I couldn’t go to bed!
My head’s too light to try to set it down!
Sleep! Sleep!
I couldn’t sleep tonight.
Not for all the jewels in the crown!

I could have danced all night!
I could have danced all night!
And still have begged for more.
I could have spread my wings
and done a thousand things
I’ve never done before.
I’ll never know
what made it so exciting;
why all at once
my heart took flight.
I only know when he
began to dance with me
I could have danced,
danced, danced all night!

I could have danced all night!...

La donna e mobile
MUSIK  Giuseppe Verdi
TEXT  Rickard Söderberg

Ack, som ett fjun så lätt
är denna kvinna!
Svårt att finna
en som för mig är rätt

Både i lycka
såväl i tåren
skönjer jag spåren
av vad hon tycka

Lätt som en fjäder
när hon in träder
och mig gläder!
Det är hon och jag.
Det är hon och jag.
Ja, hon och jag. 



Högt över havet
MUSIK & TEXT Lasse Holm

Vem är du vem är jag?
Levande charader
Spelar alla roller så bra
Ingen kan väl ana nåt, har förstått
När det gäller kärlek är det dig som jag vill ha
Vem är du, vem är jag?
Kan vi få kontakt nu
Genom hjärtats telegrafi
Om jag söker sanningen får jag den
Sänder dig signaler genom telepati

Högt över havet och bort emot land
Stämmer frekvensen så räcker jag fram
Plus når minus och lyckan är gjord,
Sanna mina ord
Högt över havet och bort emot land
Det kan nog blixtra och dundra ibland
Våra zoner är laddade fält
Kärlek? (Det måste va kärlek)
Ja, eventuellt

Jag är natt, du är dag, liksom eld och vatten
Vindar på ett stormande hav
Det som verkar lätt för dig, är svårt för mig
Blir det du är lyckan i det närmaste total
SOS, hör du mig? Längtan gör mig galen
Hoppas på att du ger ett svar
Det är dig jag väntar på. Skynda då!
Sändare och mottagare – samma kanal.

Högt över havet och bort emot land
Stämmer frekvensen så räcker jag fram
Plus når minus och lyckan är gjord,
Sanna mina ord
Högt över havet och bort emot land
Det kan nog blixtra och dundra ibland
Våra zoner är laddade fält
Kärlek? (Det måste va kärlek)
Är det kärlek? (Det måste va kärlek)
Ja, eventuellt



Donna Juanita
Text: Hans Alfredsson & Tage Danielsson
Musik: Franz Schubert

1. Donna Juanita, syster till Don Juan
var en señorita som var lika pilsk som han
Juan gick ut i världen till tusen äventyr
hon blev kvar vid härden och vid hemmets 
små bestyr

Men en dag gick hon längre än hon hade lov
I en lummig park
såg hon hur en yngling låg och sov
naken, ung och stark
Hon lade sig hos honom och hon kysste 
honom ömt
och gjorde allt det sköna verkligt som den 
gossen hade drömt

Donna Juanita, syster till Don Juan
blev slagen halft ihjäl av sin far
och rymde och försvann

2. Donna Juanita, dyker upp i Rom
Vacker ung och fri
och föga oskuldsfull men from

Hon biktar sig för prästen men präster är 
ju män
så prästen glömmer hopp och tro
ty störst av allt är kärleken

Hennes bikt blir synnerligen lång
i hans öra tyst
biktar hon sin synd på samma gång
som hon ömt blir kysst
Allt flera synder biktas i den takt som hon 
dem gör
och Hosianna hörs från läktaren med 
Peterskyrkans kör

Donna Juanita, syster till Don Juan
Hon gjorde samma sak som sin bror
trots att hon inte var en man!

3. Donna Juanita, syster till Don Juan
sitter i ett fönster, väntar på en man
Don Juan är hjälten har man alltid sagt
Donna Juanita däremot, är värd förakt

Han är kärlekdrömmen som är drömd
berömd av var poet
Hon en galen kvinna som är glömd
fördömd till ensamhet
Hon sitter i sitt fönster
hennes blick är död och tom
En dam ska tas, får aldrig ta
så lyder världens grymma dom

Stackars du Juanita, ack den ende man
som kunde ge dig vad du vill ha
ja det skulle väl va din bror, Don Juan!



O mio babbino caro
MUSIK  Giacomo Puccini
TEXT  Giovacchino Forzano

O mio babbino caro,
mi piace è bello, bello;
vo’andare in Porta Rossa
a comperar l’anello!

Sì, sì, ci voglio andare!
E se l’amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!
Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!

Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!

Brev till kolonien
MUSIK  Amilcare Ponchielli (ur La Gioconda)
TEXT  Cornelis Vreeswijk

Hejsan morsan, hejsan stabben!
Här är brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien,
vi bor 28 gangstergrabbar i en
stor barack med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning.
Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning.
Här är roligt vill jag lova
fastän lite svårt att sova.

Killen som har sängen över mig
han vaknar inte han när han behöver nej.
Jag har tappat två framtänder
för jag skulle gå på händer
när vi lattjade charader
så när morsan nu får se mig får hon spader.
Ute i skogen finns baciller
men min kompis han har piller
som han köpt utav en ful typ,
och om man äter dom blir man en jättekul typ.
Jag är inte rädd för spöken
Och min kompis han har kröken
som han gjort utav potatis
och den säljer han i baracken nästan gratis.
Våran fröken är försvunnen,
hon har dränkt sig uti brunnen
för en morgon blev hon galen
för vi släppte ut en huggorm i matsalen.
Föreståndaren han har farit,
han blir aldrig var han varit,
för polisen kom och tog hand
om honom förra veckan när vi lekte 
skogsbrand.
Ute i skogen finns det rådjur,
i baracken finns det smådjur
och min bäste kompis Tage
han har en liten fickkniv inuti sin mage.
Honom ska dom operera,
ja nu vet jag inge mera.
Kram och kyss och hjärtligt tack sen
men nu ska vi ut och bränna grannbaracken!



Vill ni se en stjärna
MUSIK  Franz Doelle
TEXT  Bernt Carlberg

Vill ni se en stjärna, se på mig
Ni får mycket gärna, se på mig
Tårar kan jag gjuta, blixtar kan jag skjuta
Jag är primadonna absoluta
Ingen man får göra brud av mig
Se men inte röra, se på mig
Jag från nord till USA vill en värld förtjusa
Så vill ni se en stjärna, se på mig

Dancing Queen
MUSIK & TEXT  Benny Andersson, Björn Ulvaeus, 
Stikkan Anderson

Ooh, you can dance, you can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl, watch that scene
Digging the dancing queen

Friday night and the lights are low
Looking out for a place to go
Where they play the right music, getting in 
the swing
You come to look for a king

Anybody could be that guy
Night is young and the music’s high
With a bit of rock music, everything is fine
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance

You are the dancing queen
Young and sweet, only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the tambourine, oh yeah

You can dance, you can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl, watch that scene
Digging the dancing queen

You’re a tease, you turn ’em on
Leave them burning and then you’re gone
Looking out for another, anyone will do
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance

You are the dancing queen
Young and sweet, only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the tambourine, oh yeah

You can dance, you can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl, watch that scene
Digging the dancing queen

Digging the dancing queen



Sånt är livet
MUSIK  Bill Cook
TEXT  Stikkan Anderson under pseudonymen Stig Rossner

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär

Han kom om våren, som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten och den kärlek
han svor var evig, bara dog

Sånt är livet…

Han fick en annan, jag har sett dem
Han verkar lycklig och hon är ung
Det jag har lärt mig är just detta
När hjärtat svider, sjung blott sjung

Sånt är livet…

Vårt liv är fattigt, utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla kärlek, har fått korgen
Hon undrar säkert vem jag är

Sånt är livet…
Sånt är livet…

Nattens drottnings aria
MUSIK  Wolfgang Amadeus Mozart
TEXT  Emanuel Schikaneder, sv övers Alf Henrikson

Mitt krav på hämnd har satt mitt blod i 
svallning!
Död och förtvivlan,
död och förtvivlan övermannar mig!
Dödar du ej Sarastro på befallning,
Sarastro på befallning, 
så ser jag aldrig mer mitt barn i dig!
Mitt barn i dig, aldrig mer mitt barn i dig!
Aaah…
Aldrig mer mitt barn i dig!
Aaah…
Då ser jag aldrig mer mitt barn i dig!

Jag lämnar dig för alltid, förbannar dig för 
evigt, 
ja, sliter av för evigt alla moderskapets band.
Förbannar dig evigt, sliter sönder alla 
moderskapets band, 
alla mo…
…alla moderskapets band,
om ej din dolk Sarastros hjärta finner.
Hör, hör hör alla gudar, hör en moders ed!



Anthem
MUSIK & TEXT  Benny Andersson, Björn Ulvaeus, 
Tim Rice

No man, no madness
though their sad power may prevail,
can possess, conquer my country’s heart,
they rise to fail.

She is eternal
long before nation’s lines were drawn
when no flags flew, when no armies stood,
my land was born.
And you ask me why I love her
through wars, death and despair.
She is the constant,
we who don’t care.
And you wonder, will I leave her - but how?
I cross over borders but I’m still there now.

How can I leave her?
Where would I start?
Let man’s petty nations tear themselves apart.
My land’s only borders lie around my heart.

Malmö Operas sång
MUSIK & TEXT  Rickard Söderberg

Malmö. Malmö.
Det klingar från operans balkong.
Malmö. Malmö.
med sång går mitt sinne igång.

När operan har fyllt sin säsong,
är vägen till hjärtat ej lång.

Malmö. Malmö.
Det klingar från operans balkong.
Malmö. Malmö.
Nu fyller vi världen med sång.



Malmö Operas sång
TEXT & MUSIK  Rickard Söderberg
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