
Vi sjunger på IKA Kids Club

IKA Kids Club, Uppsala, den 11 juni 2009.

På vårens sista Kids Club fattades beslutet om hur vi ska gå vidare med texterna från musikleken. 
Dortes tanke om ett levande dokument visade sig vara det bästa förslaget. 

Beslutet innebär att vi lägger ut texterna som vi för närvarande sjunger dem på Kids Club. Detta är 
alltså ingen sångbok. Texterna är utlagda till stöd för de föräldrar som vill sjunga tillsammans med 
sina barn mellan träffarna, vilket vi uppmuntrar. När föräldrar och barn sjunger tillsammans är det 
viktigt att låta barnen skapa och vidareutveckla texterna (och melodin). Vi lägger ut texterna med 
tilliten att ingen kommer använda dem för att tillrättavisa barn som skapar själva och överskrider 
tidigare gränser. 

Sångerna speglar IKA Kids Clubs övergripande syfte att stärka klarsynen och självständigheten hos 
våra barn. Såväl olika samhällsinstitutioner som de konventionella barnsångerna själva bearbetas, 
samtidigt som vi vänder blicken mot oss och den ständiga risken att bli en mobb.

I vår betong 
Melodi från början: På vår balkong

I vår betong
i vår betong 
sitter A-lagarna dricker folle dagen lång.
I vår betong
i vår betong 
sitter A-lagarna dricker folle dagen lång.
Men runt omkring 
men runt omkring
åker snuten runt i radiobil gör ingenting.
Men runt omkring 
men runt omkring
åker snuten runt i radiobil gör ingenting.

Tuppen Thure
Melodi från början: Tuppen Ture

Tuppen Thure är en stor skandal
han kränker hönorna med gester och tal.
När Thure tuppjuckar upp
i sin egen extas
tror han att Thure tupp
är den som vet hur hönor ska tas
det är inte
det är inte
ömsesidigt.



Bockarna Bruse
Melodi från början: Bockarna Bruse

Stora bocken Bruse 
stånga trollet ner i ån
och alla bockar Bruse 
går trygga över bron.

Bockarna går ofta ut 
trollets liv har tagit slut  
dog en död i pina
dagisbarnen flina.

Måltidssånger

Röven på stolen
Melodi från början: Maten på bordet

Röven på stolen 
händerna i knät
man tar ju för att slänga
varsågod och ät.

Här kommer det kött 
Melodi från början: Glassbilen

Här kommer det kött 
här kommer det kött
här kommer det nydödat kött.


