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ForårssangForårssangForårssangForårssang
1 En lille forårssang vi synge vil, 4 I mosen mellem blanke, grønne siv

alle her må nu hjælpe til.  vrimler vandet påny med liv.
Vi synger forårssolen frem.  Vi synger frøens kvækken frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem  Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang.  -En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem.  syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang.  En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge solen frem.  Nu vil vi synge frøen frem.

2 Nu blæser søndenvinden over vang, 5 Det dufter sødt af grøde rundt omkring,
luften fyldes af fuglesang.  alle blomster står nu på spring
Vi synger lærkesangen frem.  Vi synger forårsblomster frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.  Nu kan vinteren godt gå hjem.
- En forårssang, syng med endnu engang,  -En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem  syng nu blot med fynd og klem.
En forårssang, syng med endnu engang  En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge lærken frem.  Nu vil vi synge blomster frem.

3 Og alle bøgetræer i skoven har
længe stået med kronen bar.
Vi synger træets blade frem.
Nu kan vinteren godt gå hjem.
-En forårssang, syng med endnu engang,
syng nu blot med fynd og klem. .
En forårssang, syng med endnu engang.
Nu vil vi synge blade frem.

Musik :  Leif Rasmussen

Tekst :  Leif Rasmussen  og  Anette Lisby

Tak fordi du besøger koncerten og hjælper med til at skabe forårsstemning 
og musikglæde. Det var det vi ville opnå.    Venlig hilsen,  DFMA

Forårskoncerten 2011

Lørdag d. 9. april  kl. 14.oo

Børne- og Ungdomscentret i Mejdal
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A N E M O N E S A N G E N
( fra musicalen Ronja Røverdatter  )

1) Dagen er så fuld af anemoner,
fuglefløjt og farvespil i lyse kroner.
Natten fuld af farlige dæmoner,
spøgefugle, troldemænd og heksekoner.

Åh, anemoner, dækker hele jorden li'som sne.
Åh, anemoner, snart får jeg vel sommeren at se.

2) Dagen er så travl for de forfløjne
alle de forpjuskede og næsten nøgne.
Natten er så fuld af gule øjne
der i mørket, der på himlen, alle vegne

Åh, anemoner, lad mig sove i den hvide seng.        
Åh, anemoner, under stjerner i en blomstereng.    

Musik & tekst :  Sebastian.

Program for forårskoncerten 2011

Fællessang Anemonesangen Sebastian
(1949- )

Klaver duo
Mads Peter & Hanne Jeg ved en lærkerede Carl Nielsen

(1865 - 1931)
Klaver trio
Cecilie, Kirstine & Nicoline Menuet Joseph Haydn

(1732 - 1809)
Guitar
Nikolaj & Martin Why Worry Mark F. Knopfler 

(1949 - )

Tværfløjte
Inger & Martin Ack Värmland du sköna Svensk folkemelodi

Klaver
Helene Kanzonette op. 19 nr.3 Niels W. Gade

(1817 - 1890)

Victor Impromtu i As-dur op.142 nr.2 Franz Schubert
(1797 - 1828)

Violin & Klaver 
Villy, Mikkel & Hanne Concerto grosso op.3 nr.11 1. sats 

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Klaver
Morten Sonate op.13 i c-mol "Patetique"

L.v. Beethoven
    (1770 - 1827)

Søren Hymne to Freedom Oscar Peterson
(1925 - 2007)

Violin- og harmonika
Villy, Leif, Ebbe & Jens Piemontesino Italien

Gunnesbo polka Sverige

A l l e  s y n g e r   o g   s p i l l e r   ' F o r å r s s a n g '.
Sangens er skrevet 1984 til Den frie Musikskoles forårskoncerter af skolens daværende
guitarlærer, Leif Rasmussen. Leif skrev melodien og første vers.  
Et par år senere skrev Anette Lisby, der var lærer på Bøvling Friskole, tekst til yderligere fire
vers. Anette og et hold elever fra Bøvling  Friskole deltog i flere år i Den frie Musikskoles
forårskoncerter. Sangen har været sunget ved skolens forårskoncerter siden Leif skrev den.

( Se teksten  til DFM's Forårssang  på side 4  )
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