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Röda sångboken boken PDF Sången förenar och stärker, väcker värderingar och ställer krav, skapar
glädje och lindrar sorg. Röda sångboken tillhör en lång tradition av utgivning som förvaltar

arbetarrörelsens sångskatter. Den sträcker sig från tidiga kampsånger, via den politiska visan och
proggen, till vår egen tids arvtagare i vitt skilda genrer.

Samtliga sånger presenteras med text, noter till melodistämma och ackord.

Alla vill till himmelen | Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind | Balladen om Joe
Hill | Barn av vår tid | Befrielsen är nära | Bella ciao| Benen i kors | Bridge over Troubled Water | Den röda
fanan/Bandiera Rossa | Den svarta tuppen | Den vackraste visan om kärleken | Det här är ditt land |En enkel
sång om frihet | En sång till modet | Fattig bonddräng | Freedom Is Coming | Fröken Normal | Första maj |

Hanna från Arlöv | Helgdagskväll i timmerkojan| Höstvisa | Imagine | I natt jag drömde| Ingen kommer undan
politiken| Internationalen | Jag hade en gång en båt| Jag står här på ett torg | Keops pyramid | Mellan Ebba
Grön och Kent | Möllevångsång | Nine to Five | Omkring tiggarn från Luossa | Om åtta timmar | Änglamark |

Öppna landskap |

Och många fler...

 

Sången förenar och stärker, väcker värderingar och ställer krav,
skapar glädje och lindrar sorg. Röda sångboken tillhör en lång

tradition av utgivning som förvaltar arbetarrörelsens
sångskatter. Den sträcker sig från tidiga kampsånger, via den
politiska visan och proggen, till vår egen tids arvtagare i vitt

skilda genrer.

Samtliga sånger presenteras med text, noter till melodistämma och
ackord.



Alla vill till himmelen | Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta
fröken Cecilia Lind | Balladen om Joe Hill | Barn av vår tid |

Befrielsen är nära | Bella ciao| Benen i kors | Bridge over Troubled
Water | Den röda fanan/Bandiera Rossa | Den svarta tuppen | Den

vackraste visan om kärleken | Det här är ditt land |En enkel sång om
frihet | En sång till modet | Fattig bonddräng | Freedom Is Coming |
Fröken Normal | Första maj | Hanna från Arlöv | Helgdagskväll i
timmerkojan| Höstvisa | Imagine | I natt jag drömde| Ingen kommer
undan politiken| Internationalen | Jag hade en gång en båt| Jag står
här på ett torg | Keops pyramid | Mellan Ebba Grön och Kent |

Möllevångsång | Nine to Five | Omkring tiggarn från Luossa | Om
åtta timmar | Änglamark | Öppna landskap |
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