
3 SANGTEKSTER TIL AUDITION.
KUN 1 VERS OG 1 REF AV HVER SANG PÅ AUDITION.
SPOR FINNES MED DEMOSANG FRA KOMPONIST ,
OG 2 SINGBACKS MED 2 FORSKJELLIGE TONEARTER Å VELGE I MELLOM.

SANG 4 SNØMANNENS JULESERVICE 
Vers 1

Jeg står i jobb hos nissen,
og skaper harmoni,
for de som ikke liker,
den søte førjulstid.
Mangler du snø, desember-julefryd?
Savner du lys og yndig adventspryd?
Ønsker du å få varmen inn?
Trenger du litt ro og fred i sjelen din?

Ref 1
Dario-dario-dario-
Velkommen til
snømannens juleservice.
Snømannens julegøy.
Snømannens juleservice,
så stemninga blir kjempehøy.
Jeg skaper alt som skapes kan, så du kan feire jul.
Så alskens snø og juleglede daler ned i skjul.
Snømannens juleservice,
som skaper julegøy.



SANG 5 SNØEN ER TILBAKE 
Vers 1

Mamma kom og se,
se snøen daler ne(d)
Nå tror jeg alt blir bra.
Da skal det kanskje skje,
at byen vår får fre(d),
og alle her blir gla`.

(2 INSTR TAKTER)

Skal du ikke sy,
så vi får nok til mat?

BORGERM. Hun skal få pensjon,
og bare være lat.

MANGE FOLK INN  M.M. 

Ref 1:
ALLE Snø, snø, snø, ja, det er ren magi.

Snø, snø, snø, ja, kom og kjenn deg fri.
De hvite stjerner drysser, over denne by.
Den hvite glede bringer fryd på ny.
Snø, snø, snø, ja, det er ren magi.
Snø, snø, snø, et himmelsk maleri!
Et himmelsk maleri!



SANG 11 KLARE SEG SELV. 
INTRO: ADA 

Jeg kan klare meg alene,
det har jeg alltid gjort.
Best å ikke krysse andre,
selv om verden går i sort.
Kunne være for seg selv
ja, bare, bare, bare, bare,
være for seg selv.

Vers 1 ADA
Ja det var en illusjon, 
å tro det skulle holde vann. 
Allting var en simpel drøm, 
som aldri kunne være sann.
Hvorfor stole på no’ n andre, 
ja ryke på en smell
Best å klare seg alene, 
og være for seg selv.

Ref 1
Det er best, det er best, 
INSTR

å klare seg på egen hånd.
Det er best, det er best, 
INSTR

å bare være for seg selv.
Bare for seg selv.


