Hej hej, vil du lege med mig?
2. klasse 2013
Hej, hej, vil du lege med mig?
Jeg vil rigtig gerne være sammen med dig!
Det’ så surt at gå og trille tomler hver for sig!
Skal vi følges, du og jeg?
Hej, hej!
Ja, ja, det er lig’ hva’ vi ka’!
Vi skal male byen rød og fyre den af
Når vi gi’r den gas og springer ud og siger ja,
Holder festen nat og dag!
Ja, ja!
Åh, åh, går du rundt og er blå?
Trænger du til nogen, der kan se og forstå?
Kom og få en krammer, så du kommer ovenpå!
Folk som os skal sammen stå! Blå, blå!
Hov, hov. Er du ude på sjov?
Ved du, hvad du vil? – Si’r du miauv eller vov?
Knurrer eller spinder du, på rejse eller rov?
Ta’r du ud’n at spør’ om lov?
Hov, hov!
Hej, hej, vil du lege med mig?
Jeg vil rigtig gerne være sammen med dig!
Det’ så surt at gå og trille tomler hver for sig!
Skal vi følges, du og jeg?
Hej, hej!

HEJ HEJ 2. KLASSE FORÅRSKONCERT 2013
Klokkespil
Hej hej

unisont med fakter
slut med 2 x hej hej mens de kravler over klokkespil

Hej hej

kanon med gang opsamling
1. hej hej x 8, 2. hej hej x6, 3. hej hej x 4, 4. hej hej x 2
mens der stilles op i to rækker bagest – til ja ja

Ja ja

unisont

går frem og fryser fester

Ja ja x 2 mens de kravler om til klokkespil
Klokkespil
Rejser sig efter klokkespil, kravler over klokkespil og går trist rund
mens de deler sig op i drenge og piger
Åh åh

kanon (2) piger starter + skuespil

Mylder
Hov hov unisont

fakter ud mod publikum

Hej Hej kanon (2) går frem høj og lav række og skilder på midten rundt
og igen.

SPILLESTYKKE:
Metalofon og stort klokkespil (halvnoder):
||: D E G A H D E D H:||

Små klokkespil (fjerdedelsnoder):
|| E D H A G E D
H A G E D
E D H A G ||

Xylofoner (fjerdedelsnoder):
|| G F# E D C E F# D ||

