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1. SYMFONI NR. 6, 2. SATS (ANDANTE)
Musik: Antonín Dvořák

2. HEJ HEJ

Tekst og melodi: Signe Thorborg Addison

Hej hej - hej hej - Tigeren Tutti si’r hej med dig
Hej hej - hej hej - Tigeren Tutti si’r hej
Hør instrumenterne hilser på ham - spiller en glad melodi
(Instrumenterne spiller) - Det’ noget Tutti kan li’
Hej hej - hej hej - Tigeren Tutti er klar til leg
Hej hej - hej hej - Klar til musik og leg
Kom lad os lytte og danse sammen - synge en glad melodi
La la – la la la – la la la la - det’ noget Tutti kan li’

3. MESTER JACOB / MAHLER
Tekst: ukendt
Musik: ukendt / Gustav Mahler

Mester Jacob, Mester Jacob
Sover du? Sover du?
Hører du ej klokken? Hører du
ej klokken?
Bim bam bum. Bim bam bum.
Mine hænder, mine hænder
De er her. De er her.
Se hvor de kan vinke. Se hvor
de kan vinke
Gem dem væk. Gem dem væk.

Mine hænder, mine hænder
De er her. De er her.
Hør hvor de kan klappe. hør
hvor de kan klappe.
Gem dem væk. Gem dem væk

4. JEG KAN RASLE OG RASLE

Tekst: Maria Burgård og Signe Thorborg Addison
Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

1) Jeg ka’ rasle og rasle og rasle
Jeg ka’ rasle og rasle og rasle
Jeg ka’ rasle og rasle og rasle
Jeg ka’ rasle og rasle og rasle
Jeg ka’ rasle ned’ på gulvet
Jeg ka’ rasle op i luften lige til
jeg siger stop
2) Jeg ka’ rasle og rasle på
ho’det
Jeg ka’ rasle og rasle på ho’det
Jeg ka’ rasle og rasle på ho’det
Jeg ka’ rasle og rasle på ho’det

Jeg ka’ rasle ned’ på gulvet
Jeg ka’ rasle op i luften lige til
jeg siger stop
3) Jeg ka’ rasle og rasle på
maven
Jeg ka’ rasle og rasle på maven
Jeg ka’ rasle og rasle på maven
Jeg ka’ rasle og rasle på maven
Jeg ka’ rasle ned’ på gulvet
Jeg ka’ rasle op i luften lige til
jeg siger stop

5. MUSELEG

Tekst: Signe Thorborg Addison
Musik: Georges Bizet

Lille mus - lille mus – leder efter hus
Kan ikke finde hjem – hvor ka’ jeg bygge hus?
Ikke her og ikke der – og heller ikke der
Men nu bor jeg liii-ge her

6. TIGEREN TUTTI

Tekst og melodi: Maria Burgård

1) Tutti er en tiger, en tiger med
fut i
Han elsker at danse, ja ham er
der krudt i
Han danser og danser – kom
bare med
Han danser og danser – kom
bare med
Når musikken den spiller bliver
han ved og ved og ved
Når musikken den spiller bliver
han ved og ved og ved
Ved og ved og ved – ved og ved
og ved…

Gentages med

2) Vinke, 3) Hoppe, 4) Dreje
5) Tutti er en tiger, en tiger med
fut i
Men når det bliver aften, er der
ikke mere krudt
i Tutti, han gaber og strækker
sin krop
og skutter sig og hopper et
sidste lille hop
så lægger han sig ned – og putter hos sin mor
og drømmer om det – han skal
vær’ når han bliver stor

7. DER BOR EN FUGL I SKOVEN
Tekst: Maria Burgård og Signe Thorborg Addison
Musik: Bedřich Smetana

Der bor en fugl i skoven og den
flyver omkring.
Den flyver fra morgenstunden
til den skal i seng.
Der bor en fugl i skoven og den
flyver omkring.
Den flyver fra morgenstunden
til den skal i seng.
Den svæver rundt og rundt og
rundt
og rundt uden stop,
og lander blødt og gemmer sig i

trækronens top.
Den sidder på grenen og ser op
mod himlen
og flyver igen.
Der bor en fugl i skoven og den
flyver omkring.
Den flyver fra morgenstunden
til den skal i seng.
Der bor en fugl i skoven og den
flyver omkring.
Den flyver fra morgenstunden
til den skal i seng

8. MÆH, SI’R DET LILLE LAM

Tekst: ukendt. Sidste vers: Maria Burgård og Signe Thorborg Addison
Musik: ukendt

Mæh, si’r det lille lam.
Mor, jeg fryser, jeg vil hjem.
Mæh, si’r det store får,
vent til aftenklokken slår.
Så skal du nok komme hjem,
mæh
Rap, siger ænderne små.
Nu skal det lystigt hjem ad gå.
Sove vi skal til sol står op.
Så skal i vandet vi pjaske vor
krop
Rap, siger ænderne små, rap

Mjav, si’r den lille kat,
Nu vil jeg sove så sødt i nat.
I morgen skal vi lege igen,
for jeg vil helst lege dagen hen.
Mjav, si’r den lille kat, mjav.
Prrh, si’r den gamle hest.
Jeg vil trække som jeg kan
bedst.
Gid jeg stod i den varme stald
og hørte i dag ej flere knald.
Prrh, si’r den gamle hest, prrh.

Vov, si’r den store hund,
Våge må jeg endnu en stund
fare om og passe på,
at de trygt til ro kan gå
Vov, si’r den gamle hund, vov.
Wrah, si’r den lille tiger
alle er vilde med den lyd, jeg
siger
i morgen skal vi synge min sang
og danse og lege dagen lang
wrah, si’r den lille tiger, wrah.

9. FARVEL

Musik og tekst: Signe Thorborg Addison

Luk dine øjne
Lyt til musikken
Snart si’r vi farvel
Tid til at slutte
Vinke på gensyn
Snart si’r vi farvel
Toner strømmer i dit øre
Følger med dig når du går
Finder ind til rytmen af dit hjerte der slår
Vi har haft det rigtig dejligt her
Nu si’r vi farvel

Husk at du
også kan finde
sanghæfter og
videoerne fra
babykoncerterne
online på vores
hjemmeside

www.aarhussymfoni.dk/babykoncerter

