
Kända och nyskapade visor i rörelse och 
sång tillsammans med Clownerna! 

 
 

 

 

  

Clowernas 

Allsång! 



 

Hej! 

Vill du sjunga tillsammans med oss?  

Det tycker vi skulle vara jätteroligt! 

I allsångshäftet som du håller i din hand 
finns de flesta sångerna i vår föreställning. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Klappa Händerna 
Text och musik: Okänd 

 
 

G                                             D 
Klappa händerna när du är riktigt glad 

D                                            G 
Klappa händerna när du är riktigt glad 

C 
Du kan också glädja andra 

G 
Som på denna jorden vandra 
D                      C                   G 

Klappa händerna när du är riktigt glad (klappa klapp) 
 
 
 

Stampa fötterna när du är riktigt glad… 
 

Klappa huvudet när du är riktigt glad… 
 

Skaka rumpan när du är riktigt glad… 
  



Vatten 
Text och musik: Helena Ritzén 

 
C 

Vatten, vatten på mitt huvud 
C 

vatten i min kropp 
F                                      G 

Vatten gör så allt kan leva 
C 

gör så allt kan växa upp 
F                                       G                        C 

vatten gör så allt kan leva allting hör ihop 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Vattenvisan 
Text: Lennart Hellsing 

Musik: Lille Bror Söderlundh 

 

                                  A 
Dripp Dropp, Dripp dropp… 

                              A  
Vad är det som regnar på våra paraplyn? 

                                  A                             E7     
Vad är det som snöar ner från skyn? 

                                                      A           D 
Jo det är Vatten, Vatten 

                                          E7                 A 
Bara vanligt Vatten 

 
Dripp Dropp, Dripp dropp… 

 
Vad är det i molnen däruppe i det blå? 

Vd är det som båtar flyter på? 
Jo det är Vatten, Vatten 

Bara vanligt Vatten 
 

Dripp Dropp, Dripp dropp… 
 

Vad är det vi badar och simmar i ibland? 
Vad är det som kluckar emot strand? 

Jo det är Vatten, Vatten 
Bara vanligt Vatten 

 
Dripp Dropp, Dripp dropp… 

 
Vad är det som fryser och blir till snö och is? 

Jo, det tror jag nog ni vet precis 
Jo det är Vatten, Vatten Bara vanligt Vatten! 



Vattenkanon 
Text: Stefan Forsén 

 

G                             D7 
II: Vattenmoln som faller den som 

 
C                             G 

Som regn och snö som smälter ned 
 

C           G           D7 
och rinner i snabba bäckar som porlar 

 
G                  D7 

glider fram i älv och flod 
 

D7                D7                    C               D7 
Vilar i en blank sjö eller gungar uti havet 

 
 

G                         G                    G 
Solen värmer hav och sjöar fukten 

 
G 

Stiger upp mot himlen och bildar :II 
 
 
  



Solen, solen Är Gul 
 

                                  C                         F 
II: Solen, Solen är gul 

                         G7                                C 
Den är rund som ett hjul :II 

                           C                                       F 
På morgonen stiger solen upp 

                        G7                       C 
Och sjunker det blir kväll (wow wow) 

                           C                             F 
På morgonen stiger solen upp 

                   G7                       C 
Och sjunker det blir kväll (wow wow wow) 

 
  



En Flod flyter Sakta Fram 
Text och musik: folkvisa från områden runt Anderna 

 
 

Dm              Dm 
En flod flyter sakta fram 

Gm                Dm 
Lever som människan 

Dm                 Dm 
En flod bar vad livet gav 

C                    Dm 
Hem till sitt hav 

 
Dm             Dm 

Ge mig styrka, ge mig mod 
Gm         Dm 

Att värna om denna jord 
Dm                Dm 

Ge mig styrka, ge mig mod 
C              Dm 

Och kraft som en flod 
 
 
  



Så Går Sola Upp 
Text och musik: Kerstin Andeby 

 
C 

II: Så går sola upp 
F 

Och så går sola ner 
G7                    C 

Och dessemellan ska vi dansa :II 
C                    F 

Solen är varm och go´ 
G7 

Ganska lik dig 
C 

Ganska lik mig 
C                  F 

Solen, den gör mig gla´ 
G7                     C 

Lika gla´som du gör mig 
 

 

 

 

 

 



Vad händer när saften tar slut, sången tar slut 
och dagen går mot natt? 

Var kommer allt vatten ifrån och vad behövs för 
att vi ska kunna växa, leva och andas?   

I samspel med er sjunger vi oss igenom livets 
frågor i stort och smått. 

Allt går runt och hör ihop!  


