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Snart kommer vi att möta er och sjunga sånger om 
Pettson och Findus. Det ser vi verkligen fram emot.

För att konsertupplevelsen ska bli som möjligt vill vi gärna att ni lyssnar på 
och lär er de här fyra sångerna.

Vi har märkt att om barnen är väl förberedda blir föreställningen som bäst. 
Då blir det en gemensam upplevelse och barnen får vara stolta över att 
visa vad de kan.

Vi kommer även att sjunga andra sånger som barnen får vara med på.
 
Läs gärna någon Pettsonbok innan, till exempel. Pettson tältar eller Rävjakten, 
för de flesta av sångerna i föreställningen kommer därifrån.

Väl mött! 
Sven Hedman och Fanny Wistrand
Svenska Kammarorkestern







OM MAN BARA HAR ETT TÄLT 
För om man bara har ett tält F Bb
Har man det inte illa ställt C7 F 
Då har man huset med sig Gm C7 
Då kan man bege sig F Dm
Till fjälls, till fjälls      Gm C7 F
Eller i skogen kan man vandra F Bb
Själv eller samman med andra C7 F
För man har huset med sig Gm C7 
Då kan man bege sig F Dm
Vart man vill Gm C7 F

Man kan gå ut i naturen F7 Bb
och titta på djuren. F
Det kan va´ harar eller rävar A7
eller ormar eller bävrar A7
En hjort eller en örn Dm
eller en mört eller en björn Dm
eller bara sitta stilla i ett hörn G7 C7 Db7 C7

För om man bara har ett tält F Bb
Har man det inte illa ställt C7 F 
Då har man huset med sig Gm C7 
Då kan man bege sig F Dm
Vart man vill Gm C7 F

Man kan gå ut i naturen
och titta på djuren.
Det kan va´ harar eller rävar
eller ormar eller bävrar
En mus eller en mås
eller en lus eller en gås
Och så kan man sitta där och grilla korv
Och koka sås.

För om man bara har ett tält
Har man det inte illa ställt
Då har man huset med sig
Då kan man bege sig
Vart man vill
Vart man vill
Man kan bege sig vart man vill






