
Sing-a-long för hela familjen!

Med sång och musik får vi hänga med in i en livlig 
och lekfull värld där allt inte är riktigt som det brukar 
vara. Superkrafter kan se ut på många olika sätt!Ali 
har världens bästa fantasi och kan förvandla sig till 
precis vem som helst. Evin är den coolaste rally
föraren i stan! En riktig fartdåre som inte går att sätta 
stopp på när hon rullar fram. Ali och Evin och alla de 
andra superkompisarna samlas till slut i en stor kar
neval och festar loss tillsammans. Häng med!

Superkompisarnas 
superkarneval!
 
RÖST: Superkompisarna gör sig redo! Idag är 
det stor karneval genom stan! Alla får vara 
med, särskilt du, och du, och du, och du, och 
du…

Är ni alla redo, Superkompisarna?
Ja! 
Då så! Vi ska hämta upp dom nya vännerna
Framåt i bästa karnevalen
Vi sjunger vår refräng
INGEN är stilla den här dagen!  
Kolla vilket sväng

Hey ho…

Jag är lite ledsen faktiskt. Idag när vi cyklade…
Dom sa att jag gjorde fel
Va? Det är helt vansinnigt! Du som är den bästa 
cyklaren någonsin! Kom med här! 

Regel ett
Vi ska skrika mycket  
Regel två
varje dag är en superfest
Regel tre   
du ska va lika knäpp som du är
Regel fyra! 
För knäpp är bäst!

Regel fem
va snäll mot djur
Regel sex
var ALDRIG perfekt
Regel sju
sjung din egen sång
 (lite nervöst) Åtta!
på ditt alldeles egna sätt
Du kan också vara
En superhjälte du med
Man behöver bara en supercool dräkt
Och va snäll mot den breve
Hey ho…

Jag ser inte ut som dom andra här där jag bor. 
Jag önskar att jag såg likadan ut som dom 
andra.
Då kanske jag inte skulle känna mig utanför.
Va? Alla är ju olika! Kom med här!
Hey ho 
Vad är det för kul med likadana
Vi vill va som vi e
Och om du är olika från andra
Är dom olika dom me

Nu är det dags för sista sången
La la la la le
Vi går hela dan i karnevalen
Du är en superkompis du med
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Evin: Julia Hallström
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Förvandlingsproffset 
Ali på äventyr
 
Hör du inte vad jag säger?
Sluta hoppa i soffan
Sluta rita på din syster
Var mer tråkig mer ofta

Tjat tjat!
Tjat tjat!
Tjat tjat!
Tjat tjat!

Men Ali!
Nej har inte tid att äta!

Men Ali!
Hinner inte sitta still
Jag ska åka upp till månen
jag kan vara vad jag vill

Men åååh!
Jag förvandlar mig!

Ali, rymdveterinären
Räddar varje katt
Plåstrar om alla grisar
Vaken varje natt!
Och Ali, superdupskocken
Största tårtan du sett
Fångar skurkar med grädde 
Boven blir så mätt

Kan du inte bara sitta still?
Kan du va precis som vuxna vill?

Tjat tjat!
Tjat tjat!
Tjat tjat!
Tjat tjat!

Aaaaaaaargh!
Och Ali, dinosariechauffören
Skjutsar reptil i sin bil
Släcker bränder på vägen
Äter upp sin fil

Farmor sitter i bilen
Highfivar med en polis

”Tänk att du är så duktig, Ali
Jag har varit orättvis”

Så hej
Sluta skylla på mig

ALI
Veterinären borstar tand
ALI
Veterinären tvättar hand
ALI
Även rymdens veterinärer
ALI
Måste sova sött ibland

Ali: Leonard Petersson 
Farmor: Lina Hognert 
Övriga röster: Greta Hägglund, Ester Nordmark, 
Anna Larsson, Rut Fransson 

 
 
Busninjan Gabrielle 
prankar familjen 

Syrran är inte som andra, hon
skriker och gormar och är speciell
Morsfarsan dom kutar 
efter, dom 
är rätt trötta 
vareviga kväll
Dom säger
”tur att du är så snäll, Gabrielle
För jag orkar inte mera bråk ikväll”

Jag ler stort som ett helgon
Stilla på stolen och äter min mat
Men det finns bus i mitt huvud
Och bus i min mage
Som ingen fattat

Megamysisen Mange 
myser megamest
 
Älskling är du klar? Vi ska åka nu
Nej jag är nog sjuk idag
Väldigt ont i magen och hjärnskakning
blåmärken på alla knäna
Men älskling du är frisk! Det är dags att gå
Nej, jag vill stanna här 
Det är så många barn på tivolit
Dom skriker och bråkar där
Jag hör alla tankar dom tänker
Känner alla känslor dom känner
Jag ser alla lampor som blänker
Och jag, jag trivs bättre här
Där ute är det blötast och kallast
Att va här inne, det är faktiskt ballast
Sluta springa och ta en liten rast
Med mig, jag är Megamysisen

Du kanske tycker det verkar tråkigt här
men har du sett min hund?  
Har du vilat här i mitt coola tält?
Inte trist en enda sekund

Fredagsmys med tacos och glass och saft
Lägg bort din telefon
Häll upp lite chips, jag har sett vi har
Vi går aldrig härifrån

Vuxna som skriker och bilar som låter
Bollar som viner och bäbisar som gråter
Glöm alla högljudda idioter
med mig, jag är Megamysisen    

Där ute är det blötast och kallast
Att va här inne, det är faktiskt ballast
I min koja med min bästa vän
Och mig, Megamysisen

Mange: Vilgot Dalsfelt Nyberg 
Manges pappa: Adam Olofsson

Tankeläsar-tvillingarna 
fixar kalas
 
Kanske att vi inte hör, men vi förstår ändå
Vi läser på dina läppar, så vi vet ändå
Vi två har ett eget språk som ingen annan vet
Om du säger nånting trist hörde vi inte det
Idag är det kalas, det är vi som fyller år
Vi är tvillingarna Järvi, vi har ljusbrunt hår.
Vi har en egen värld, och en egen planet
Städa upp nu!
sa mamma, men vi hörde inte det!
Oj vi råka bjuda några katter från söder
Den snälla på affären och alla hans bröder
Morfars vänner, och en biodlare
Fick vi inte bju så många?
Oj, vi hörde inte det!
INSTR Med sång/jojkinslag, utan ord, bara fest
Jag vet nästan allt om dig och du vet allt till-
baks
Jag vet vad du tänker och jag tänker samma 
sak
Kolla farfars rumpa! Brallorna! dom ramlar ner!
Vad är det, frågar farfar?
Men vi hörde inte det!
Ska vi byta plats? Alla tror att du är jag 
Ok, vi byter tröjor. Alla tror att du är jag
Per, sluta äta! Lisa, ät någonting!
Det brukar vara tvärtom? Åh, jag fattar ingen-
ting!
Vi ser likadana ut, alla tror att vi är samma
Vi kan lura alla, förutom kanske mamma
Hon hörde mig fnissa, nu vet hon vem jag e!
Sluta upp med att luras!
Vi hörde inte det!

Vår egen värld
Bara du och jag som kan förstå
En egen plats
Man kan vara på

Per: Ludvig Ruge 
Lisa: Anna Larsson
Per och Lisas mamma: Lina Hognert 



Åh, åh
rally rally
Åh, åh
rally rally
Rall, rall
Rally rally i stan

Mina hjul som eldar
flyger fram mot basketplanen
Jag stannar upp och snurrar runt och 
dunkar basketbollen
Storbarnen backar, dom vill gärna titta på
Dom ropar 
Heja Evin!
och då jag passar på
att kasta bollen ner korgen    
alla rallybarn dom hejar på!

Åh, åh
rally rally
Åh, åh
rally rally
Rall, rall
Rally rally i stan
En gång till!
Åh, åh
rally rally
Åh, åh
rally rally
Rall, rall
Rally rally i stan
 
Evin: Julia Hallström
Övriga röster: Greta Hägglund, Ester Nordmark, 
Anna Larsson, Vilgot Dalsfelt Nyberg 

Tågmastern Mio 
hittar en bästis

Ute blir det vår och sommar
Jag tänker bara på tåg
Blommorna knoppas och jag
tänker bara på tåg

Dom pratar om vädret och teve
Har ni hört att det finns tåg
Nej jag vill inte åka till havet
Såvitt jag vet badar inga tåg

Ta mig till perrongen
Vi kan åka till Sundbyberg
Till Nässjö eller Jörn
Jag kan visa hur tågen går
Vi står på bron och ser loket åka under oss

Ali kommer förbi en dag  
Men han vill inte leka med tåg
Han vill springa runt och va pirat
och inte prata om tåg

Ta mig till perrongen
Vi kan åka till Sundbyberg
Till Nässjö eller Jörn
Jag kan visa hur tågen går
Vi står på bron och ser loket åka under oss 
Står på bron och ser loket åka under oss

Mitt på centralstation
Bland människor, väskor och tåg
Det är då jag ser ett annat barn
Och jag ser att hon älskar tåg

Vill du följa med mig hem
Du får köra med mina tåg
Vi kan krocka dom tillsammans
Du får krocka mina tåg

Följ med mig
Följ med till perrongen

Mio: Hjalmar Berglund
Mios nya kompis: Greta Hägglund

Superdetektiven Bella 
sniffar sig fram

Hon ser verkligen jättedåligt, men hennes lukt-
sinne är superfenomenalt!
Med hjälp av sin näsa löser hon brott i staden…

Dålig på att se, men mitt luktsinne är bäst
Kallar mig Detektiven, jag hittar vad som helst
Vad var det som hände? Berätta i din takt
Och ge mig en tröja som den bortsprungna haft
Hon har ingen tröja, hon är en kanin
Men här är hennes bur, med hennes kiss uti
Usch det luktar blä, men jag får genast upp ett 
spår
Min näsa visar vägen, och hur vi ska gå
Näsan, vad säger du?
Hm förbi byggarbetet
Kaninen hoppa nog över det gula staketet
Vad heter kaninen?
Stampe Stampestrand
Vad gillar hon att äta?
Morötter och ostron
Näsan visar vägen över grannens morotsland
Vem står här och tuggar?
Stampe Stampestrand! 
Mysteriet är löst! 
Tack Detektiven!
M-hm

Hon glider omkring i stan  
Känner solen över Nygatan
Ah, det luktar som att det öppnat ett nytt ke-
babställe?
Hon glider omkring i stan
Hon följer bara näsan

Föddes med taskig syn, min mamma fick panik
Ånej, är barnet sjukt? Men då gav jag upp ett 
skrik
För bäbisen jag var kände lukten utav rök
Det visa sig va på gång nån brand i nåt kök
Branden kunde stoppas, tack vare mig
Aldrig att nånting kunde hindra mig
För när man inte ser så tar man in så mycket mer
Vet alltid var jag är, min näsa den har aldrig fel

Hon glider omkring i stan
Ah, lukten av läskiga Tobbe i grannhuset! Bäst 
jag går undan
KÖR: Känner solen över Nygatan 
Hon glider omkring i stan
Hon följer bara näsan

Hon glider omkring i stan  
Känner solen över Nygatan
Oj, en lyktstolpe. Även detektiver kan göra fel 
ibland 
Hon glider omkring i stan
Hon följer bara näsan

Detektiven kan du hitta min tröja?
Detektiven kan du leta reda på min lillebror?
Detektiven, var är mina nycklar?
Detektiven, vars är godiset som jag gömde?

Bella: Elvin Hognert Oja
Övriga röster: Greta Hägglund, Ester Nord-
mark, Anna Larsson, Malin Hägglund Oja, 
Ester Nordmark, Jakob Algesten

 
 
Cooldansarn Dodde 
skakar loss

Bara makaroner till middag igen!
Det var ju samma igår!
Pappa säger:
det är slutet av månaden
Jag vet du förstår
Det är slut på pengar igen   
Slut på efterrätt och extra igen
Men vi kan dansa tills vi har pengar igen
Jag tar fram stora högtalarn, vrider på max
Basen på tio!
Jag sätter på mina snabbaste skor och strax
är köket en diskosal
Pappa ler med ögonen
Jag gör robotdans vid diskbänken



Vi kan väl dansa tills vi har pengar igen

Jag säger ena armen ut, säger andra armen ut
Hoppa åt vänster, hoppa åt höger
Skaka på rumpan, skaka på huvet
Skaka på allt och hoppa igen
Tänk om vi glömmer ett ljus så att huset brin-
ner  
Det blir inte så
Tänk om min bästa kompis flyttar så att hon 
försvinner
Dom har inte råd
Tänk om hamstern blir gammal och dör
Tänk om nån stjäl min cykel när vi inte hör 
Men vi kan dansa så känns allting bättre igen

Jag säger ena armen ut, säger andra armen ut
Hoppa åt vänster, hoppa åt höger
Skaka på rumpan, skaka på huvet
Skaka på allt och hoppa igen

Jag kan dansa tills vi har pengar igen
Jag kan dansa, det är samma nästa månad igen

Dodde: Artur Stepanov 
Doddes pappa: Jakob Algesten
Övriga röster: Annika Norlin 

 
 
Stjärnan Star showar 
på turné
 
Ursäkta mig!
Jag står här
har nåt jag vill säga 
Men dom 
Går förbi
Ser förbi
Bara för jag är liten 

Men jag har stora tankar
Och ett supermegahögast skratt 
Och om du inte hör mig
Tänker jag ta plats  

Lilla jag
Är visst överallt
Står högst upp på bordet
Vrålar högst
Hoppar överallt
Tills jag har fått ordet   

När jag vill
Kan det va skönt
Att få vara liten
En klump 
I pappas famn
(prat) Kan lilla jag få en kaka? Bara en liten

Men jag har stora drömmar 
Och ett supermegahögast skratt
Och om du inte hör mig
Tänker jag mera plats

Lilla jag
Är visst överallt
Står högst upp på bordet
Vrålar högst
Hoppar överallt
Fast man inte får det

För om man är kort                    
Kommer man så långt
Och det du tror om mig
Du måste skärpa dig
Jag ska banka, banka, banka
så det hörs till dig
Inte särskilt stor
Men ingen sätter sig på mig

Star: Ester Nordmark
Övriga röster: Greta Hägglund, Annika Norlin

Tur att du är så snäll Gabrielle
För vi orkar inte mera bråk ikväll

I mitt osynlighetstäcke
Jag är en ninja
Som ingen kan tro
Smyger i taken och
Är uppe vaken, la (ett)
ägg i min pappas sko
Dom säger tur att du är så snäll, Gabrielle
För vi orkar inte mera bråk ikväll

Vem är det som har pruttat mitt i middagen?
Vem är det som har lagt hundens leksaker i 
köttfärssåsen?
Vem är det som har ritat en varmkorv på min 
dator?
Det måste vara storasyster… eller pappa…
eller mamma…. eller mormor… eller farfar
För det kan ju aldrig vara Gabrielle? Eller?
I mitt osynlighetstäcke
Jag är en ninja
Som ingen kan tro
Smyger i taken och
Är uppe vaken, la (ett)
ägg i min pappas sko

Tur att du är så snäll, Gabrielle
För vi orkar inte mera bråk ikväll

Tur att du är så snäll, Gabrielle….
Men usch, varför är det ketchup i mitt kaffe?  

Gabrielle: Greta Hägglund
Föräldrar: Annika Norlin, Henrik Oja
Övriga röster: Hannele Hognert Oja, Malin 
Hägglund Oja

Rallyrockarn Evin 
rejsar genom stan
 
Åh, åh
rally rally
Åh, åh
rally rally
Rall, rall
Rally, rally i stan

Vi börjar vid affären åker trottoaren ner mot 
stan
 (Ner mot stan, ner mot stan)
Sen svänger vi vid korsningen vid cykelbanan
Stannar vid ett övergångsställe
Väntar tills det är grönt
Sen blåser det i håret, för att rulla snabbt det 
är så skönt

Mammorna och papporna dom springer bara 
efteråt
Stanna Evin! Stanna Evin! 
ingen chans att hinna vinna när dom bara har 
till fots
Stanna Evin! Stanna Evin!
Stanna Evin skriker dom! men jag är för snabb
Kör in på lilla fiket tar en glass utan kladd
Sen blåser det i håret för att rulla fram det är 
så coolt

Åh, åh
rally rally
Åh, åh
rally rally
Rall, rall
Rally rally i stan

Alla bovar och banditer dom får passa sig när 
vi kör fram
En tjuv tog en väska! men han är för långsam
När han rusar fram längs gatan
Jag kör på han och han säger förlåt
Alla barnen ropar heja
Alla tjuvar faller ner i gråt


