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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. Med sin stora röst och sitt smittande engagemang 
lotsar han publiken genom några av de största musikalhit-
sen, pampigaste 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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Edelweiss 
ur Sound of Music
MUSIK Richard Rodgers 
TEXT Oscar Hammerstein
SVENSK TEXT Lars Sjöberg

Edelweiss, Edelweiss,
varje morgon jag ser dig
Späd och grön, vit och skön,
varje morgon jag ber dig
Skänk oss det frö 
som ur is och snö
spira kan för evigt
Edelweiss, Edelweiss,
lär oss blomma för evigt!

Längtan till landet
»Vintern rasat«
MUSIK Otto Lindblad
TEXT Herman Sätherberg

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
Drivans blommor smälta ned 
och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
Solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här 
i purpurvågor,
Guldbelagda, azurskiftande,
Ligga ängarne i dagens lågor,
Och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! 
Hälsen glada vindar,
Ut till landet, ut till fåglarne,
Att jag älskar dem, till björk 
och lindar,
Sjö och berg, jag vill dem återse,
Se dem än som i min barndoms 
stunder,
Följa bäckens dans 
till klarnad sjö,
Trastens sång i furuskogens 
lunder,
Vattenfågelns lek kring 
fjärd och ö. 

Blomsterduetten
ur Madame Butterfly
MUSIK Giacomo Puccini
TEXT Luigi Illica & Giuseppe Giacosa

Mathilda Bryngelsson, Kine Sandtrø 
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Uti vår hage
Folkvisa från Gotland

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja, 
kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, 
kom hjärtansfröjd!

Fagra små blommor där 
bjuda till dans.
Kom hjärtansfröjd!
Vill du, så binder jag 
åt dig en krans.
Kom liljor och akvileja, 
kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, 
kom hjärtansfröjd! 

Kransen den sätter jag 
sen i ditt hår.
Kom hjärtansfröjd!
Solen den dalar men 
hoppet uppgår.
Kom liljor och akvileja, 
kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, 
kom hjärtansfröjd!

Uti vår hage 
finns blommor och bär,
Kom hjärtansfröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och akvileja, 
kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, 
kom hjärtansfröjd!

»En fågelfångare som jag«
ur Trollflöjten
MUSIK Wolfgang Amadeus Mozart 
TEXT Emanuel Schikaneder
SVENSK TEXT 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.
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»Pa-Pa-Pa«
ur Trollflöjten
MUSIK Wolfgang Amadeus Mozart 
TEXT Emanuel Schikaneder
SVENSK TEXT Alf Henrikson

Elin Eriksson, Rickard Söderberg 

Nu grönskar det
MUSIK Johann Sebastian Bach 
TEXT Evelyn Lindström

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med 
på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, 
drick sol och doft,
ty dagen den är din.

Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

Still Young
MUSIK & TEXT Charlie Gustavsson, Bobby 
Ljunggren, Erik Bernholm, Thomas G:son

Charlotte Perrelli 

Tusen och en natt
MUSIK Lars »Dille« Diedricson 
TEXT Gert Lengstrand

Bortom mörkret finns en evighet
Himlens alla stjärnor 
lyser upp i natten
Kanske att min dröm 
blir verklighet
För din kärlek går jag 
genom eld och vatten
Jag vill ha dig här hos mig, 
och alltid vara nära dig

Du finns i mina drömmar, 
tusen och en natt
Väcker mina känslor
Varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek
Kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig 
i tusen och en natt

Som en tjuv om natten 
kommer du
Stjäl en kyss och tar 
det mesta av min kärlek
Utanför så är det mörkt ännu
När det ljusnar vill jag 
vara i din närhet
Jag vill vakna upp med dig 
och känna att du älskar mig
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Du finns i mina drömmar, 
tusen och en natt
Väcker mina känslor
Varje tidig gryningsmorgon
Sagan om vår kärlek
Kan bli verklig, kan bli sann
Om du älskar mig 
i tusen och en natt…
 

Something Stupid
MUSIK & TEXT Carson C Parks

Charlotte Perrelli, Rickard Söderberg 

Hero
MUSIK Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe
TEXT Fredrik Kempe

Charlotte Perrelli 
 

Waterloo
MUSIK & TEXT Benny Andersson, 
Björn Ulvaeus, Stig Anderson

My, my
At Waterloo, Napoleon 
did surrender
Oh yeah
And I have met my destiny in 
quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo — I was defeated, 
you won the war
Waterloo — Promise to love you 
for ever more
Waterloo — Couldn’t escape 
if I wanted to
Waterloo — Knowing my fate 
is to be with you
Oh, oh, oh, oh, Waterloo
Finally facing my Waterloo

My, my
I tried to hold you back, 
but you were stronger
Oh yeah
And now it seems my only 
chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Waterloo — I was defeated, 
you won the war
Waterloo — Promise to love you 
for ever more
Waterloo — Couldn’t escape 
if I wanted to
Waterloo — Knowing my fate 
is to be with you
Oh, oh, oh, oh, Waterloo
Finally facing my Waterloo 
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Idas sommarvisa
MUSIK Georg Riedel 
TEXT Astrid Lindgren

Du ska inte tro det blir sommar,
ifall inte nån sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna 
blommar,
jag gör hela kohagen grön,
och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.

Och smultron det gör jag åt barna,
för det tycker jag dom kan få,
och andra små roliga saker
som passar när barnen är små.
Och jag gör så roliga ställen,
där barnen kan springa omkring,
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

O mio babbino caro
ur Gianni Schicchi
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!

Bess, You Is My Woman Now
ur Porgy and Bess
MUSIK George Gershwin
TEXT Ira Gershwin

Saara Rauvala, Rickard Söderberg
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»Änglamark«
MUSIK & TEXT Evert Taube

Kalla den änglamarken eller 
himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde 
och lunden den gröna.
Vildrosor och blåsippor och 
lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna.

Låt barnen dansa som änglar 
kring lönn och alm,
leka tittut mellan 
blommande grenar.
Låt fåglar leva och sjunga 
för oss sin psalm,
låt fiskar simma 
kring bryggor och stenar.

Sluta att utrota 
skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, 
låt rådjuren löpa!
Låt sista älven 
som brusar i vår natur
brusa alltjämt 
mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den änglamarken eller 
himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde 
och lunden den gröna.
Vildrosor och blåsippor och 
lindblommor och kamomill,
låt dem få leva, de är ju så sköna.

Doute de la lumière
ur Hamlet
MUSIK Ambroise Thomas
TEXT Michel Carré och Jules Barbier 
efter William Shakespeare

Ella Morin, Ola Heinpalu



10

April, april
MUSIK Bobbie Ericson 
TEXT Yngve Orrmell

Alla pigga, glada fåglar sjunger 
kvitt, kvitt, kvitt.
Alla västanvindar 
leker glatt tafatt.
Alla sippor målar ängarna 
i vitt, vitt, vitt.
Alla flickor provar ut sin nya hatt.
Alla pojkar gläds att yllestrumpan
av stumpan byts mot ljus nylon.

April, det gör ingenting 
att vinter varit svår.
April, när du nu till sist slår ut 
ditt blonda hår.

En vår är här igen,
och jag är kär igen.
En vår, det är nog så,
att det är den jag väntat på.

April, infekterar mig 
med kärlekens bacill.
April, dumma sillar kan du 
lura vart du vill.

April, det gör ingenting 
att vinter varit svår.
April, när du nu till sist slår ut 
ditt blonda hår.

En vår är här igen,
och jag är kär igen.
En vår, det är nog så,
att det är den jag väntat på.

April, infekterar mig 
med kärlekens bacill.
April, dumma sillar kan du 
lura vart du vill.

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.
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