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Drømte mig en drøm i 
nat
Melodi: Folkevise &  
Povl Hamburger (1945) 
Tekst: Erik Bertelsen (1945)

Drømte mig en drøm i nat 
om silke og ærlig pæl,
bar en dragt så let og glat
i solfaldets strålevæld
-nu vågner den klare morgen 

Til de unges flok jeg gik,
jeg droges mod sang og dans.
Trøstigt mødte jeg hans blik
og lagde min hånd i hans
-nu vågner den klare morgen 

Alle andre på os så,
de smilede, og de lo.
Snart gik dansen helt i stå,
der dansede kun vi to
-nu vågner den klare morgen 

Drømte mig en drøm i nat 
om silke og ærlig pæl.
Fjernt han hilste med sin hat
og grå gik min drøm på hæld
-nu vågner den klare morgen

Danmark, nu blunder 
den lyse nat 
Melodi: Oluf Ring (1922)
Tekst: Thøger Larsen (1914)

Danmark, nu blunder den  
   lyse nat
bag ved din seng, når du  sover.
Gøgen kukker i skov og krat.
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger

Danmark, du vågner med
   søer blå
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider

Lærker, som hopped af æg i
   vår
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber

København
Tekst og meoldi: Carl Emil 
Petersen / Ulige numre

Du har danset med mig i 20 år
du har lært mig de trin jeg 
   følger
men ikke forstår

København,
du er kun alt jeg har
når dine tusinde øjne lukker i
og mørket maler dig uendelig
dine døtre, de vil mig intet 
   godt
men dine øjne lyser mig 
hjem når jeg får nok

Jeg har et lille problem
jeg ikke kan finde
før du viser mig hvor du 
gemmer hende

København,
jeg er din sidste søn
når dine tusinde øjne lukker i
mørket maler dig uendelig
og dine døtre, de vil mig 
intet godt
men dine øjne lyser mig 
hjem når jeg får nok
Mørket vil have mere
dagene bliver korte

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene

Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og
   næs,
byger, som går og kommer, -
det er den danske sommer

Pigernes latter og lyse hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Danmark
   spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter.



jeg har brugt de sidste kroner
på at male mine sorte

København,
dine øjne bliver flere og flere
og dine døtre,
fortæl dem jeg ikke venter 
mere

Der er noget galt i Dan-
mark
Tekst og melodi: John 
Mogensen (1971)

Der er noget galt i Danmark
Dybbøl Mølle maler helt ad 
helvede til.
Bare tegnedrengen er i orden,
ka’ man få det, som man vil.
Blæse vær’ med andres 
mening,
selvom det er dem, der står  
for skud.
Der er noget skævt i toppen,
noget der trænger til at 
skiftes ud

1. Jensen går ned til en å 
for at fange sig en fisk,
hvad han ofte har gjort.

Men der er ingen ting at hente,
en industri har fyldt åen op 
med skidt og lort.
Før gik han tur langs med 
stranden,
og nød de vilde fugle i 
titusindvis.
Nu ka’ han få dem i olie,
men til for høj en pris

For der er noget galt i  
Danmark
Dybbøl Mølle maler helt ad 
helvede til.
Bare tegnedrengen er i orden,
ka’ man få det, som man vil.
Blæse vær’ med andres  
mening,
selvom det’ dem, der står  
for skud.
Der er noget skævt i toppen,
noget der trænger til at  
skiftes ud

2. Prøv blot at se, hva’ der 
sker i de gamle gader
midt i vor by København.
Hæslige kasser skyder op,
nu er turen også kommet til 
det kære Christianshavn.
Lastbil på lastbil ska’ larme 
og ose

langs kanalen hvert andet 
minut.
Dem må vi standse i tide,
nu må det være slut

Der er jo noget galt i Danmark
Dybbøl Mølle maler helt ad 
helvede til.
Bare tegnedrengen er i orden,
ka’ man få det, som man vil.
Blæse vær’ med andres  
mening,
selvom det er dem, der står 
for skud.
Der er noget skævt i toppen,
noget der trænger til at  
skiftes ud

En yndig og frydefuld 
sommertid
Tekst: Folkevise / Melodi: 
Folkemelodi

En yndig og frydefuld 
   sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så 
   mangen en,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen

Blandt alle disse blommer 
   véd jeg én,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren,
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
han overgår dem alle

Ja, var jeg nu så lykkelig,
jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig
med længsels stor attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg 
   ham ser,
og det ud af stor kærlighed
la’r ikke ro mig få

Går jeg om dagen ud eller ind,
ihvor det være må,
da er du stedse i mit sind,
om natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig,
om dig jeg drømmer lykkelig,
ret som du hos mig var



En nat bliver det sommer
Tekst og melodi: Jens  
Unmack / Johannes Voss

Nu tændes himlens dybe glød
og natten kommer fløjlsblød
de drømmende går snart til ro
på mælkevejens stjernebro

Du længes i mørket
mod dage med håb og lys
du kan ikke sove
en nat bliver det sommer
en fjern og fin musik giver 
dig alt du aldrig fik

Ja netop nu ved midnatstid
en engel kommer ren og hvid
med kærlighed som engle flest
og hvem er den hun elsker 
mest?

Du længes i mørket
mod dage med håb og lys
du kan ikke sove
en nat bliver det sommer
en fjern og fin musik giver 
dig alt du aldrig fik

The milk train doesn’t stop 
here anymore

Svantes lykkelige dag
Tekst og melodi:  
Benny Andersen 

Se, hvilken morgenstund! 
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg’ spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man 
   har 
og om lidt er kaffen klar

Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste 
   man har 
og om lidt er kaffen klar

Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste 
   man har 
og om lidt er kaffen klar

Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.

Lykken er ikke det værste 
   man har 
og om lidt er kaffen klar

Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re’ sit hår.
Livet er ikke det værste man 
   har 
og om lidt er kaffen klar

Kvinde min
Tekst og melodi: Kim Larsen 
(1975)
 
Kvinde min jeg elsker dig
og jeg ved du elsker mig
og hvad der så end sker
åh la det ske
for jeg er din
og selv om vi har skændtes tit
og du har grædt og lidt
når det har været slemt
så glem det nu
for jeg er din
 
Åh, jeg har huslet
og spillet tosset
og jeg har snydt dig ja
og skammet mig
og stjålet af din kærlighed

du ved besked.
åh ja
åh ja
wowwa og bababiliåh
 
for du er stadigvæk akkurat 
lige så smuk
som allerførste gang da du 
kyssede mig
så inderligt
så inderligt
 
Tror du vi ska følges ad
til livet det er slut
åh det håber jeg
ja jeg gør ja jeg gør.
Så kvinde kom og drøm med 
mig
i den lange nat
når stjernerne de funkler
og blinker som besat
 
Nej, bliv ikke bange
for deres sange.
Hold bare fast i mig
når de fortæller dig
at der er tusinde mil
imellem dig og mig.
 Nej nej
åh tro det ej
wauwa og bababiliåh



for du er stadigvæk akkurat 
lige så smuk
som allerførste gang da du 
kyssede mig
så inderligt
så inderligt

Glemmer du så husker 
jeg alt
Tekst: Børge og Arvid  
Müller / Melodi:  
Kai Normann Andersen

Glemmer du,  
så husker jeg det ord for ord
Alting brast,  
men det gør heller ikke spor
Minderne har jeg da lov at ha’
Dem kan du aldrig,  
nej aldrig ta’

Husker du - de tanker som 
os sammen bandt?
Husker du - de glæder, som 
vi sammen fandt?
Hver en dag,  
og hver en time har jeg talt
Glemmer du,  
så husker jeg - alt

Livet er et kort sekund
et med både godt og ondt
Tror man, eller håber man, 
så skuffes man
Livets viser drejer sig, man 
mødes, og skilles

Først en lys og dejlig leg
Ak, så går man hver sin vej
Jeg er gået fra dig du, skønt 
jeg holder af dig, du
Derfor siger jeg til dig:
 
Glemmer du,  
så husker jeg det ord for ord
Alting brast,  
men det gør heller ikke spor
Minderne har jeg da lov at ha’
Dem kan du aldrig,  
nej aldrig ta’

Husker du - de glæder, som 
vi sammen fandt?
Husker du - de tanker som 
os sammen bandt?
Hver en dag,  
og hver en time har jeg talt
Glemmer du,  
så husker jeg - alt

Du er min øjesten
Teskt: Victor Skaarup /  
Melodi: Emil Reesen

Hør, hvor lærken slår sin 
trille for den gyldne sol. 
Jeg for dig vil også spille lidt 
på min fiol: 
Du er min øjesten,  
en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad,  
så er jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den 
grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg 

Tusind klokkeblomster  
gynger blidt i solens skær. 
Hør jeg syn’s at lærken  
synger med på denne her: 
Du er min øjesten,  
en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad, så er 
jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den 
grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg

Hver gang månens gule lygte 
lokked’ med sit skær, 
jeg min kære pige søgte her 
blandt skovens træer. 
Du er min øjesten,  
en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad, så er 
jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den 
grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg 

Stille, hjerte, sol går ned
Tekst: Jeppe Aakjær (1912) / 
Melodi: Thomas Laub (1915)

Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens béd,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned



Viben slår et enligt slag
over mosedammen,
før den under frytlens tag
folder vingen sammen.
Stille, stille, hjerte, sol går ned

Fjerne ruder østerpå
blusser op i gløden,
hededamme bittesmå
spejler aftenrøden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned

Kloden Drejer Stille 
Rundt
Tekst og musik: Gasolin / 
Mogens Mogensen

Kloden
drejer stille rundt i nat
på kommoden
ligger Soya og Karen Blixen
månen skinner ind
- på din kind
dine strømper ligger smidt
på ryggen af min lænestol
og tankerne tikker af
jeg døser hen
efter endnu en dag

Gaden
spiller sin musik for mig
som en summen i det fjerne
fra en stjerne
skyggerne får liv
sejler bort på en sky af 
celufan
der ga’ mig nykker hele dagen
nu ligger jeg og gemmer mig
cooler af
efter endnu en dag

Kloden
drejer stille rundt i nat
på kommoden
ligger Soya og Karen Blixen
drømme lister frem
og står på lur
og de nikker og hvisker kom
når det er mig der står for tur
og jeg følger med
stikker af
fra endnu en dag

PERNILLE ROSENDAHL
Pernille Rosendahl er sofisti-
keret, feminin, eftertænksom 
og markant i sit udtryk. Det-
te både ses og høres i hendes 
unikke lydbillede, der både 
rummer en gribende skrø-
belighed og klassisk skøn-
hed. Pernille Rosendahls 
metier er at ramme lige dér, 
hvor følelser mærkes mest 
intenst, og med sit nærvær 
lukker hun publikum ind og 
tager dem med på rejse i sit 
fantastiske og enestående 
musikalske univers.

Siden Pernille Rosendahl i 
2001 bragede igennem som 
en del af indiepopgruppen 
Swan Lee, har hun fået en 
særplads på den danske 
musikscene. En position, 
hun understregede, da hun 
i 2016 udsendte sit første 
soloalbum Dark Bird. Al-
bummet kombinerer Pernille 
Rosendahls sans for fine, 
raffinerede popmelodier til-
sat melankoli, hvor der både 
er plads til ballader, flossede 
guitarakkorder samt sugen-
de, elektroniske elementer. 

ANDREAS VETÖ
Andreas Vetö har en bag-
grund som kunstnerisk 
iværksætter og dirigent. Han 
er uddannet musikleder fra 
Det Kongelige Danske  
Musikkonservatorium og har 
udviklet, produceret og diri-
geret et stort antal koncerter 
og musicals. 

Han er medstifter af og diri-
gent for ungdomssymfonior-
kestret PRESTO, pædagogisk 
leder af HOPE, der faciliterer 
kulturelle projekter i udsatte 
boligområder, dirigent for 
Det Ny Big Band og tilknyttet 
DTU som kunstnerisk rådgi-
ver. Siden har han desuden 
været direktør for Danmarks 
Underholdningsorkester.

SANGVÆR 
Foreningen Sangvær arbej-
der for gøre fællesang til en 
integreret del af vores hver-
dagsliv, og for at skabe et 
stort landsomfattende sang-
fællesskab, som bygger på og 
styker den lokale samhørig-
hed og naboskabet.



TIVOLI ENSEMBLET
Tivoli Ensemblet, under 
ledelse af kapelmester og 
basunist Peter Jensen, udgør 
grundstammen i Tivolis Big 
Band og Tivoli Salon Orke-
ster. De optræder flere gange 
om ugen sommeren igennem 
i forskellige konstellationer 
og med danske såvel som 
internationale solister på 
Plænen og på Orangeriet.

TIVOLI COPENHAGEN 
PHIL
Tivoli har som den eneste 
forlystelsespark i verden sit 
eget symfoniorkester, nem-
lig Tivoli Copenhagen Phil. 
Orkestret spiller sommeren 
igennem i Tivoli – lejligheds-
vist også om vinteren, f.eks. 
til balletter.

I SommerKlassisk 2019 spil-
ler Tivoli Copenhagen Phil 
14 koncerter i Tivoli og har 
sin egen abonnementsserie, 
hvor man bl.a. kan møde den 
fremragende violinist Baiba 
Skride, den fremadstormen-
de cellist István Vardai og 
den danske supertrio Trio 

con Brio i Beethovens Tri-
pelkoncert. Endelig lader 
orkestret sig inspirere af 
50-året for månelandingen i 
et program med bl.a. Holsts 
Planterne. Der er desuden 
en række fremragende kon-
certer i operaens tegn, bl.a. 
med Ann Petersen, der syn-
ger Strauss. 

Japanske Tamioka Toshiyuki 
har været orkestrets chef-
dirigent siden 2016, og han 
har på forholdsvis kort tid 
bevæget orkestret i, hvad 
Informations anmelder kal-
der, ”en bemærkelsesværdig 
udvikling”. I forbindelse med 
en koncertant opførelse af 
Humperdincks opera Hans 
og Grete i Tivoli i september 
2018 skriver Andrew Mellor 
i Magasinet Klassisk:

”Selvom sangerne var gode, 
overstrålede Copenhagen 
Phil og deres chefdirigent 
Toshiyuki Kamioka de øvri-
ge medvirkende ved koncer-
ten.”


