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Scenkonstnärerna
bjuder in till:

med Canilla och Kristina och gäster!



Det blir kända allsånger, framträdanden och allsångskryss – Allsång på 
Walloxen bjuder på underhållning för hela familjen!
 
Allsångskvällarna och Barnens Allsång arrangeras av Scenkonstnärerna 
tillsammans med Bistro Larsson. 

Evenemangen är en del av projektet ”Kulturspark” som initierats av 
Scenkonstnärerna för att ”sparka igång” kulturen i Knivsta. Projektet 
startade redan hösten 2019 och blev digital under pandemin med 
inspelning av föreställningen ”Mycket väsen för ingenting” 2020 och 
digital öppen scen 2021.

Men nu är vi LIVE igen och det känns härligt! Eftersom det är första 
gången vi prövar detta koncept i Knivsta så ska det bli spännande att 
se hur många som kommer och hur det faller ut. Blir det populärt så 
kanske vi kan hitta fler tillfällen att träffas och sjunga tillsammans!

Allsångskvällarna är för hela familjen. Det blir kända sånger och man 
väljer självklart själv om man sjunger med eller om man bara vill lyssna. 
Kvällen varvas av framträdanden av Kristina Gissler samt Canilla Enskär 
samt inbjudna gäster.

Vi kommer också att ha en klurigt ”allsångskryss” för er i publiken att 
lösa med fina vinster att vinna. Vår ”kryssvärd” är ingen mindre än 
Krister Persson från Sigtuna Scen & Teater,

Extra glada är vi över vårt samarbete med Restaurangen Bistro 
Larsson som är medarrangör för ”Allsång på Walloxen” och dessutom 
håller öppet med en allsångsmeny för den som vill äta och dricka 
gott.

Så varmt välkommen till sommarens Allsång på Walloxen 2022!

www.scenkonstnarerna.se | Scenkonstnärerna och Bistro Larsson

Gör dig redo för Allsång!



Ja det va´ en kväll I juni, då när sommarn e´ som bäst
Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest
Hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi
Plötsligt spratt de´ till I gubben, han blev ung och han blev fri

Han tog av sig sin kavaj
Sparka av sig båda skorna.
Å så spotta´ han ut snuset
Och sa min sköna får jag lov
Hon var vacker, han var stolt, rak I ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng

Na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na
Na na na na na na na na na na na

La la na na na na na na na na na na na na na
La la na la la la na na na na na na na na na

Så mindes han å sa;
Ja du skulle sett din mormor, hon va´ lika grann som du
Där hon dansade I gräset likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd
Hon va´ ljuvlig som en lilja hennes kärlek va´ som glöd

Så jag tog av mig min kavaj
Sparka av mig båda skorna.
Å så spotta´ jag ut snuset
Och sa min sköna får jag lov

Hon var vacker, jag var stolt, rak I ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng
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En kväll i juni
Text och musik av Lasse Berghagen



Vi är på gång! Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång! Ikväll ska allting hända

Måndag, tisdag, onsdag
Torsdag och fredag
Går jag mest och väntar
På att veckan ska ta slut
Sekunderna springer
Men timmarna går långsamt
Jag tittar otåligt på klockan
För snart ska vi dra ut

Vi är på gång! Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång! Ikväll ska allting hända
Vi ska löpa linan ut, kasta loss
Det finns inget slut, ingenting kan stoppa oss
Vi är på gång

Måndag, tisdag, onsdag
Torsdag och fredag
Går jag runt och drömmer
Spanar i det blå
Du ligger lågt och väntar
Men känner hur det kommer
Förväntningarna stiger
Du, nu måste vi gå

Vi är på gång! Vi är laddade, vi är tända
Vi är på gång! Ikväll ska allting hända
Vi ska löpa linan ut, kasta loss
Det finns inget slut, ingenting kan stoppa oss
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Vi är på gång
Vi är på gång!

Vi är på gång! Vi är laddade, vi är 
tända

Vi är på gång! Ikväll ska allting hända
Vi är på gång! 

Vi är laddade, vi är tända (ooh, 
ingenting kan stoppa oss)

Vi är på gång! Ikväll ska allting hända

Text och musik av Tomas Ledin



Du har stått vid horisonten
Du har tittat mot havet om jorden var rund
Men allt du såg var en båt som försvann
I dimman som rullade fram

Jag är inte rädd att flyga, jag
För ovanför molnen står himlen på glänt
Som jorden och månen vi dras till varann
Men håll mig så hårt som du kan

Jag känner mig som en satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Som en satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Oh, vad världen är liten ändå högt i det blå

Vi har gått omkring på jorden
Vi har dragit vår frihet på släp överallt
Och solen har värmt oss, men när den går ner
Behöver jag värmen du ger

Jag känner mig som en satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Som en satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Oh, vad världen är liten ändå

Satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå
Oh, vad världen är liten ändå högt i det blå
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Satellit

Satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå

Satellit, satellit, ooh
Som en satellit högt upp i det blå
Satellit, satellit, ooh
Som en satellit nu kan jag förstå

Text Kenneth Gärdestad
Musik Ted Gärdestad



Samlar mina tankar I ensamhet innan jag går ut
Trodde jag var smart när jag gjorde slut
Ah, ah
Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? eller vill du att jag ska gå?

Så jag ber dig: Kom ut till mig
Eloise - Är vi mer än bara vänner
Så visa vad du känner
Och sen får känslorna bestämma

Eloise- Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre pris 
Eloise

Det är inte lätt när man inte kan inse sina fel
Jag är som en boll I ett flipperspel
Ahh ahh

Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr
När jag nu ringer på öppnar du då? eller vill du att jag ska gå?
Så jag ber dig: Kom ut till mig

Eloise- Är vi mer än bara vänner
Så visa vad du känner
Och sen får känslorna bestämma
Eloise - Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre pris Eloise

Ohhh ba ba ba ba ba ba ba ba ba
Jag väntar och hoppas och längtar säg mig

Eloise- Även vindarna kan vända
För mig är du den enda
Och kärleken den är värd ett högre pris Eloise
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Eloise
Text Gert Lengstrand

Musik Lasse Holm



Jag har prövat nästan allt som finns att välja på
Campa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå
Jag har semestrat på dom allra konstigaste sätt
Och äntligen jag funnit hur man ska semestra rätt

Man ska ha husvagn – så är semestern redan klar
Man ska ha husvagn – det har jag sett att alla har
Man ska ha husvagn – och stuva in familjen i
Man ska ha husvagn – för då blir man fri

I många år så var vi inte särdeles beresta
Vi hade vart i Askersund och pressbyrån i Gnesta
Men så en dag sa jag till frugan, vänligt men bestämt
Vi skaffar oss ett hus som går på hjul och därmed jämt

Man ska ha husvagn – med kylskåp, TV, dusch och spis
Man ska ha husvagn – det blir som hemma på nåt vis
Man ska ha husvagn – och den ska vara stor och bre'
Man ska ha husvagn – tänk vad man får se

Fem minuter Falsterbo och fem minuter Koster
Fem minuter Flen och Hjo och fem minuter Kloster
Fem minuter Örebro och fem minuter fjäll
Fem minuters rast på ett europavägsmotell

Man ska ha husvagn – så blir semestern ingen flopp
Man ska ha husvagn – och göra lagom många stopp
Man ska ha husvagn – och köra runt och stanna te'
Man ska ha husvagn – tänk vad man får se
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Man ska ha husvagn
Text och musik av Claes Eriksson



Fem minuter Stockholm stad och fem minuter skärgård
Fem minuter sol och bad och fem minuter herrgård
Fem minuter Grums och Trosa, Tjörn och Härnsand
Fem minuter till så kan man hela Sveriges land

Man ska ha husvagn – då har man med sig rubbet jämt
Man ska ha husvagn – då händer inget obestämt
Man ska ha husvagn – så att man vet hur allt ska bli
Man ska ha husvagn – för då blir man fri

Man ska ha husvagn – varthän man än sin resa ställt
Man ska ha husvagn – så slipper man att resa tält
Man ska ha husvagn – så att man vet hur allt ska bli
Man ska ha husvagn – för då är man trygg och låst och fri
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forts Man ska ha husvagn



Inte visste vi vad kärlek var
Förr'n lilla Dagny kom till stan.
Nu sitter vi där och doppar skorporna
På café "sjuan" hela dan.

Och alla så ropar vi i kör att:
Dagny, kom hit och spill!
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till
Hör hur mitt hjärta sjunger trallidill, tralidill.

Solbrun gick hon mellan våra bord
Ja, hon var nästan alldeles svart
Vi satt och tryckte på små kärleks ord
Men liksom kom ej någon vart

För så fort någon försökte ropa någon
Dagny, kom hit och spill
Oh, oh, oh Dagny, fem droppar till
Hör hur mitt hjärta sjunger, trallidill, trallidill

Vi spelade på grammofonen där
Och titta' snett uppå varann,
Winerbröna, mazarinerna
Och sockerkakorna försvann

I fyra små feta killar som sjöng:
Dagny kom hit och spill!
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till
Hör hur mitt hjärta sjunger trallidill

Allting hade kanske slutat bra
Om inte Dagny sagt en dag
Hejsan älsklingar, nu bjuder jag och ni får ta 
vad ni vill ha
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Dagny
Oj, oj vad vi svällde upp på grund av
Dagny, kom hit och spill
Oh, oh, oh, Dagny fem droppar till
Hör hur mitt hjärta sjunger, trallidill, 
trallidill

I salig rus av hennes vackra ord
Vi glömde bort att säga tack.
Vi åt och drack så allihopa sprack
Och i tapeten sa det smack!
Ruinerna sjunger ännu där om:

Dagny, kom hit och spill
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till

Hör hur hur mitt hjärta sjunger, trallidill
Hör hur mitt hjärta sjunger, trallidill, 
trallidill

Text och musik av Owe Thörnqvist



Och alla omkring, dom märker ingenting

Finns de nått mer o säga
Säg finns det nånting mer
Jag var väl ingen ängel
Jag förnekar inte de
Men nu när det är över
Så finns du överallt Ååh!

Ont, det gör ont men det går
Det gör ont en stund på natten
Men inget på dan
Du vet att det gör ont
Det gör ont men ändå
Jag har klarat mig rätt länge
Jag börjar blir van
Och alla omkring dom märker ingenting
Det gör ont, så ont

Här finns så många minnen
Allt vi gjort i våra dar
Fattiga o rika
Det finns väl många minnen kvar
Men om jag kunde glömma
Då kunde jag bli fri

Ååh

Ont, det gör ont men det går
Det gör ont en stund på natten
Men inget på dan
Du vet att det gör ont
Det gör ont men ändå
Jag har klarat mig rätt länge
Jag börjar blir van
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Det gör ont
Och alla omkring dom märker ingenting
Det gör ont,

Ååh

De sista jag behöver
Är flera minnen utav dig
Men nu när det är över
Ååh
Då finns du överallt

Ont, det gör ont men det går
Det gör ont en stund på natten
Men inget på dan
Du vet att det gör ont
Det gör ont men ändå
Jag har klarat mig rätt länge
Jag börjar blir van
Och alla omkring dom märker ingenting

Det gör ont, ont så ont så ont
Dom märker ingeting men...mmm
Det gör ont
Ont, det gör ont, det gör ont

Text och musik av Thomas "Orup" Eriksson
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Ett levande län, med aktiviteter för stora och små vill vi vara en del av. 
Där alla kan komma till sin rätt och ha kul tillsammans. Vi vet att små 
saker kan göra stor skillnad. Därför är Länsförsäkringar stolta 
sponsorer till Scenkonstnärerna Knivsta och Allsång på Walloxen.

Bistro Larsson - en plats för dig att finna lugnet i en levande miljö.
www.bistrolarsson.se

Stort tack till!



Scenkonstnärerna startades 2017 och är en förening och ett 
nätverk som producerar och arrangerar teater och scenkonst med 
medverkan av både amatörer och professionella.

Vi vill arbeta för en bred teater och kulturverksamhet och vi 
samverkar också med andra kulturakörer som verkar inom sång, 
musik, dans och scenkonst.

Du kan läsa mer om vår verksamhet och våra projekt på:
www.scenkonstnarerna.se

E-post: hej@scenkonstnarerna.se
Telefon: 0734-60 33 51

Scenkonstnärerna
Org nr: 802508-5377

Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet?
Bankgiro: 431-6360
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Om Scenkonstnärerna

Scenkonstnärerna samarbetar också med


