
Vart är vi på väg?  Konsert med Fredagskören 23/11-22 

1. Jamaica & Co Orkestern spelar intro. Kören gör entré från foajén. Sopranerna börjar 

gå upp på scenen direkt när orkestern börjar spela. Altarna går upp på scenen när 

sopranerna sjunger sitt sista ord. När altarna börjar sjunga, doar sopranerna. Baryton 

går upp på scenen när altarna sjunger sitt sista ord. När baryton börjar sjunga doar 

altar och sopraner. Sist sjunger alla samtidigt en vända på text. Det är alltid ett 

mellanspel mellan vändorna och sången startar alltid efter ett break i orkestern.  

Mellansnack: ”Välkomna. Låt oss ta dig med!” 

2. Med andra ord 
 

(Mikrofon till Karin i altstämman) 

3. Hem hem hem 

(mikrofon tillbaka) 
 

4. Hemlängtan (Solo Susanne) 
 

(Mikrofon till Lasse i barytonstämman) 

5. Hit the road Jack 
 

Mellansnack: ”Den bästa resan är fossilfri! Nu ska vi cykla, segla och promenera.” 

Orkester börjar spela intro till Cykelsång. Cykelhjälmar langas från båda håll tills alla i 

kören har varsin hjälm. Ta på hjälmar.  

6. Cykelsång. Efter sista ”I luften” tar alla ett djupt andetag.  

Skicka tillbaka hjälmarna samma väg.  
 

7. Sailing  Sång vers 1, 2 och 3. Vers 4 instrumental, kören tar fram ficklampa på 

telefonen eller annat som lyser och gungar i takt. Vers 5: Sång. Kören fortsätter 

gunga med lampor tills sången är slut.  
 

8. Gå hem från kören rap  (Solo Karin) 

9. Agamemnon  

Mellansnack. Presentera Ukrainsk folkvisa samt Olga.  

10. Varför kom du ej   (Solo Olga) 

11. Sverige  

12. Medley Dragspel intro Vi sålde våra hemman.  

Mellansnack: ”Tack för oss, här är vår sista låt.” 

Orkestern börjar spela May the road svagt. Aina läser ur Vem ska trösta knyttet under 

musik.(När orkestern spelat en vända, ligg kvar på D-dur tills kören ska börja sjunga) 

13. May the road (2 verser, första på engelska, andra på svenska) 

Applådtack 

Extranummer: Vandra med oss. 1. Vandra med oss. 2. Hamba nathi 3. Stanna hos oss. 4. 

Vandra med oss. När vers 4 börjar: Sopranerna går ner från scenen på sin sida. Altarna och 

baryton följer efter. Kören går sjungande genom salongen och ut i foajén. Sjunger Vandra 

med oss hela tiden. Orkestern spelar tills kören är ute och en liten stund till.   


