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Gratulerer med dagen!
17. mai 2020 – digital feiring

Program
1. Ja, vi elsker s. 3
2. Norge i rødt, hvitt og blått s. 4
3. Dancing Queen s. 5
4. Sjørøvervisa s. 6
5. Stilig s. 7
6. Happy together s. 8
7. Nine to five s. 9
8. The bare necessities s. 10
9. Drømmedame s. 11
10. Never gonna give you up s. 12
11. It’s not unusual s. 13
12. Y.M.C.A. s. 14
13. Lady Marmalade (instumental)
14. Children (instrumental)
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Ja, vi elsker
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
Melodi: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømme på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet
så vi vant, vi vant vår rett.
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Norge i rødt, hvitt og blått
Tekst: Finn Bø mfl.
Melodi: Lars-Erik Larsson

Hvorhen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld
med fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær
fra havets bryn med fiskevær
og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,
rammer stripen med blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien,
det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
og det blå ga sin farve til breen,
det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstund 
på benken i Studenterlund
der sitter han og hun,
to unge, nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss,
i 20 grader pluss.
Hun er som en gryende forsommerdag
som farves av gjenskinnet av det norske flagg.
Ja, så hvit som det hvite er kjolen,
og så rødt som det rø’ hennes kinn,
hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fått.
Med en lyseblå tiltro til landet
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
utover Norges land.
Mot himlen stiger flagg ved flagg
Som tusen gledesbål i dag,
For alle vunne slag.
Det knitrer som før over hytte og slott,
Et flammende merke i rødt og hvitt og 
blått.
Som et regnbuens tegn under skyen,
Skal det evig i fremtiden stå.
Se, det glitrer på ny over byen,
I det røde og hvite og blå.
La det runge fra gaten og torget,
Over landet som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!
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Dancing queen
Tekst/melodi: Bjørn Ulvæus, Benny Andersson og Stig Anderson
Arr.: Richard Johnsen

You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen

Friday night and the lights are low
Looking out for the place to go
Where they play the right music, getting in the swing
You come in 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
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen

You’re a teaser, 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
You can dance, you can jive, having the time of your life
See that girl, watch that scene, diggin’ the Dancing Queen
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Sjørøvervisa
Tekst: Thorbjørn Egner
Melodi: Thorbjørn Egner/Christian Hartmann

Jeg er kaptein Sorte Bill
fra femten hundre og fjorten,
hei fadderi og fadderullan dei,
en sjørøver-kap’ten
av den gamle gode sorten,
hei fadderi fadderullan dei.
Og skuta er det mange til i,
her er Jack og gamle Billi,
Petter Flint og Røde Willi
og enda noen til.
Når vi heiser alle kluter
kan vi borde alle skuter.
Ingen slipper unna kaptein Sorte Bill!

Vi seiler på sjøen i vind og i blest,
å hei fadderi fadderullan dei.
Vi røver i øst og vi røver i vest,
å hei fadderi fadderullan dei.
Vi røver til skuta er stappende full
av saltmat og søtmat og penger og gull,
og etterpå skal vi ha sjørøverfest -
og hei fadderi og fadderullan dei,
og hei fadderi fadderullan dei.

(Mellomspill)

Skuta heter Klara
og er very well bekrutta –
hei fadderi og fadderullan dei.
Og kjent og fyktet var’a
ifra Moss og til Calcutta,
hei fadderi og fadderullan dei.
Ja, det var vi som røvet skatten
på den franske gullfregatten
som ble tatt i femten-atten
vest for Mogador!
Den gang sloss vi hele natten,
men til slutt så fikk vi tatt’en!
Og der skal jeg si at det var gull
ombord! (ha ha ha)

Vi seiler på sjøen i vind og i blest,
å hei fadderi fadderullan dei.
Vi røver i øst og vi røver i vest,
å hei fadderi fadderullan dei.
Vi røver til skuta er stappende full
av saltmat og søtmat og penger og gull,
og etterpå skal vi ha sjørøverfest -
og hei fadderi og fadderullan dei,
og hei fadderi fadderullan dei.
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Stilig
Av Trond-Viggo Torgersen
Arr.: Richard Johnsen

Det er stilig når’u slipper begge henda
Det er stilig når’u kælver og er kald
Det er stilig når’u plystrer mellom tenna
Det er stilig når’u skrenser der du skal

Lærer’n sier vi ikke må henge på gjerdet
Ikke male no’
Ikke stå og glo
Ikke røyke på do
Lærer’n sier vi ikke må klatre i trærne
Men åssen skal det bli no’ moro da?
Dem sitter i vindu’ og glaner når’u sykler
Og dem ta’ræ hvis du steiler når’em ser

Det er stilig ...

Lærer’n sier vi ikke må skli på gelenderet
Ikke være sta
Ikke lese blad
Ikke dytte og dra
Lærer’n sier vi ikke må rape i gangen
Men åssen skal det bli no’ moro da?
Dem sitter i vindu’ og glaner når’u sykler
Og dem ta’ræ hvis du steiler når’em ser

Det er stilig ...
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Happy together
Tekst/melodi: Paul Weller/The Turtles
Arr.: Richard Johnsen

Imagine me and you, I do
I think about you day and night, it’s only 
right
To think about the girl you love and hold 
her tight
So happy together

If I should call you up, invest a dime
And you say you belong to me and ease 
my mind
Imagine how the world could be, so very 
fine
So happy together

I can’t see me lovin’ nobody but you
For all my life
When you’re with me, baby the skies’ll 
be blue
For all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it has 
to be
The only one for me is you, and you for 
me
So happy together

I can’t see me lovin’ nobody but you
For all my life
When you’re with me, baby the skies’ll 
be blue
For all my life

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it has to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba
Ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba ba-ba-ba ba

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice, it has to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together

So happy together
How is the weather
So happy together
We’re happy together
So happy together
Happy together
So happy together
So happy together  
(ba-ba-ba-ba ba-ba-ba-ba) 
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Nine to five
Tekst/melodi: Dolly Parton
Arr.: Richard Johnsen

Tumble outta bed and I stumble to the kitchen
Pour myself a cup of ambition
And yawnin’, stretchin’, try to come to life

Jump in the shower and the blood starts pumpin’
Out on the streets, the traffic starts jumpin’
With folks like me on the job from 9 to 5

Workin’ 9 to 5, what a way to make a livin’
Barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin’
They just use your mind and they never give you 
credit
It’s enough to drive you crazy if you let it

9 to 5, for service and devotion
You would think that I would deserve a fair  
promotion
Want to move ahead but the boss won’t seem to 
let me
I swear sometimes that man is out to get me

They let your dream, just watch ’em shatter
You’re just a step on the boss man’s ladder
But you got dreams he’ll never take away

In the same boat with a lot of your friends
Waitin’ for the day your ship ’ll come in
And the tide’s gonna turn an’ it’s all gonna roll you 
away

Workin’ 9 to 5 what a way to make a livin’
Barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin’
They just use your mind and you never get the 
credit
It’s enough to drive you crazy if you let it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There’s a better life and you think about it, don’t 
you?

It’s a rich man’s game, no matter what they call it
And you spend your life putting money in his 
wallet

Workin’ 9 to 5, oh what a way to make a livin’
Barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin’
They just use you mind and they never give you 
credit
It’s enough to drive you crazy if you let it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There’s a better life and you think about it, don’t 
you?
It’s a rich man’s game, no matter what they call it
And you spend your life putting money in his 
wallet

http://www.oppsaljanitsjar.no


OPPSAL JANITSJAR – OSLOS RÅESTE JANITSJARKORPS! 10

Se vår digitale Nasjonaldagskonsert 17. mai fra kl. 15.00 på oppsaljanitsjar.no

Digital Nasjonaldagskonsert 2020 – støtt oss gjerne: Vipps # 75422

The bare necessities 
(Jungelboken)
Tekst/melodi: Terry Gilkyson 
Arr.: Paul Murtha

Ta livet som det faller seg
Ja, ta det som det faller seg
Gi blaffen i bekymringer og strev!
For alt du trenger finner du
I skog-naturen’s pølsebu’
Så ta det som det faller seg og le!

For hvor jeg enn vandrer
Hvor jeg enn står
Så finner jeg nøtter
Og tar en tår!
Og bier busssser til og fra, og lager honning jeg kan ta
Og prøv å løft på en liten sten, der løper en som er litt for sen!
Og bare gjør som jeg!

For livet ordner seg for to som deg og meg
Som deg og meg

Ta livet som det faller seg
Ja, ta det som det faller seg
Gi blaffen i bekymringer og strev!
For alt du trenger finner du
De’r tull å være gramihu
Ta det som det faller seg og le

(Instrumentalt)

Ta livet som det faller seg
Ja, ta det som det faller seg
Gi blaffen i bekymringer og strev!
For alt du trenger finner du
I skog-naturen’s pølsebu’
Så ta det som det faller seg og le!

(For livet ordner seg for to som deg  
og meg)

http://www.oppsaljanitsjar.no


OPPSAL JANITSJAR – OSLOS RÅESTE JANITSJARKORPS! 11

Se vår digitale Nasjonaldagskonsert 17. mai fra kl. 15.00 på oppsaljanitsjar.no

Digital Nasjonaldagskonsert 2020 – støtt oss gjerne: Vipps # 75422

Drømmedame
Tekst/melodi: Hans Petter Aaserud
Arr.: Johnny Andresen

Samma driten nå har det skjedd igjen
jeg har latt venners råd få råde igjen
Vi er på vakt når noen skal vise frem
den siste dama de har hatt med seg hjem

Du er søt og jeg vet jeg kan like deg
men det er guttas lov som er loven for 
meg
Så når de hilser, men ser en annen vei
da er du dømt og jeg vil såre deg

Og jeg vet det er feil
å la kompiser styre mitt inntrykk av deg
Men mange må gå
før vi treffer den vi venter på

Vi vil ha en drømmedame
en effen, fjelg og fin dame
En sånn som man kan se på kino
En dame man er stolt av å ha med
En kom-å-se-på-meg-dame
som ikke trenger å si no

Ikke gråt for du vet hva som hender da
jeg blir en tanke svak og svake sier ja
Det er gutta, du burde ha skjønt det 
snart
Du scorer mer på å være pen enn smart

Og jeg vet det er feil
å la kompiser styre mitt inntrykk av deg
Men mange må gå
før vi treffer den vi venter på

Vi vil ha en drømmedame
en effen, fjelg og fin dame
En sånn som man kan se på kino
En dame man er stolt av å ha med
En kom-å-se-på-meg-dame
som ikke trenger å si no

Se på Unn, hun har alt
Hun har blikket og kroppen, ja kort 
fortalt;
Hun er pen, men litt dum
Hun er akuratt som vi drømmer om

Vi vil ha en drømmedame
en effen, fjelg og fin dame
En sånn som man kan se på kino
En dame man er stolt av å ha med
En kom-å-se-på-meg-dame
som ikke trenger å si no

Vi vil ha en drømmedame
en effen, fjelg og fin dame
En sånn som man kan se på kino
En dame man er stolt av å ha med
En kom-å-se-på-meg-dame
som ikke trenger å si no
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We’re no strangers to love
You know the rules and so do I
A full commitment’s what I’m thinking of
You wouldn’t get this from any other guy

I just wanna tell you how I’m feeling
Gotta make you understand

Refreng:
Never gonna give you up
Never gonna let you down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make you cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you

We’ve known each other for so long
Your heart’s been aching but you’re too shy to say it
Inside we both know what’s been going on
We know the game and we’re gonna play it

And if you ask me how I’m feeling
Don’t tell me you’re too blind to see

Refreng

(Ooh give you up)
(Ooh give you up)
(Ooh) never gonna give, never gonna give
(give you up)
(Ooh) never gonna give, never gonna give
(give you up)

Never gonna give you up
Tekst/melodi: Stock, Aitken and Waterman
Arr.: Richard Johnsen

We’ve known each other for so long
Your heart’s been aching but you’re too shy 
to say it
Inside we both know what’s been going on
We know the game and we’re gonna play it

I just wanna tell you how I’m feeling
Gotta make you understand

Refreng
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It’s not unusual
Tekst/melodi: Gordon Mills og Les Reed
Arr.: Stefan Schwalgin

It’s not unusual to be loved by anyone
It’s not unusual to have fun with anyone
But when I see you hanging about with anyone
It’s not unusual to see me cry,
Oh I wanna’ die.

It’s not unusual to go out at any time
But when I see you out and about it’s such a crime
If you should ever want to be loved by anyone,
It’s not unusual

It happens every day
No matter what you say

You find it happens all the time
Love will never do what you want it to
Why can’t this crazy love be mine.

It’s not unusual, to be mad with anyone
It’s not unusual, to be sad with anyone
But if I ever find that you’ve changed at anytime
It’s not unusual to find out that I’m in love with you
Whoa-oh-oh-oh-oh
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Y.M.C.A.
Tekst/melodi: Jacques Morali, Henri Belolo og Victor Willis
Arr.: Larry Norred

Young man there’s no need to feel down 
I said young man pick yourself off the ground 
I said young man ’cause your in a new town 
There’s no need to be unhappy 

Young man there’s a place you can go 
I said young man when you’re short on your dough 
You can stay there and I’m sure you will find 
Many ways to have a good time. 

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
They have everything for young men to enjoy. 
You can hang out with all the boys. 

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
You can get yourself clean 
You can have a good meal 
You can do whatever you feel. 

Young man, Are you listening to me 
I said, young man, what do you want to be 
I said, young man, you can make real your dreams, 
but you’ve got to know this one thing. 

No man, does it all by himself 
I said, young man, put your pride on the shelf 
And just go there, to the Y.M.C.A. 
I’m sure they can help you today 

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
They have everything for young men to enjoy. 
You can hang out with all the boys. 

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
You can get yourself clean 
You can have a good meal 
You can do whatever you feel. 

Young Man, I was once in your shoes, 
I said, I was down and out with the blues 
I felt, no man cared if I were alive 
I felt the whole world was so jive 

That’s when someone came up to me 
and said young man take a walk up the street 
There’s a place there called the Y.M.C.A. 
They can start you back on your way. 

It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
They have everything for young men to enjoy. 
You can hang out with all the boys. 

Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
It’s fun to stay at the Y.M.C.A. 
Young man, Young man, there’s no need to feel 
down 
Young man, Young man, pick yourself off the 
ground 

Y.M.C.A. 
just go to the Y.M.C.A. 
Young Man, Young Man, I was once in your shoes, 
Young Man, Young Man, I was out with the blues

http://www.oppsaljanitsjar.no


Glem det du trodde du visste om korps!
Oppsal Janitsjar er Oslos råeste underholdningskorps.

Vi liker å spille fengende musikk med appell for publikum og egne musikanter. Vår 
visjon er å glede publikum med underholdende musikk enten vi spiller i gata eller 
holder konsert på en av Oslos fremste konsertscener, som Rockefeller og Cosmopolite. 

Vi stiller strenge krav til musikken vi spiller og har en tydelig musikalsk profil. Vi 
har et spenstig repertoar som spenner fra jazz- og storbandklassikere til moderne 
underholdningsmusikk.

Oppsal Janitsjar er et korps med et godt sosialt miljø og har en positiv utvikling både 
musikalsk og målt etter medlemstall. 

Følg oss på:
oppsaljanitsjar.no
facebook.com/oppsaljanitsjar
twitter.com/oppsaljanitsjar
instagram.com/oppsaljanitsjar

Ønsker du å leie 
oss for et oppdrag?
Vi tar oppdrag for både firmaer,  
privatpersoner, politiske partier og 
organisasjoner.

Ta kontakt med 
leder@oppsaljanitsjar.no

Ønsker du å spille i 
Oppsal Janitsjar?
Kom innom en øvelse eller ta kontakt 
hvis du har spørsmål.

Vi øver hver mandag kl. 18.30–21.30 
på Oppsal Skole.
leder@oppsaljanitsjar.no
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