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Välkomna in i hjärnan! Här har det blivit rörigt. 
För många upplevelser samtidigt har gjort 
hjärnan trött och slö. Hjärnan behöver nog 
vila. Ja, eller behöver den det? 
Det är faktiskt ingen som riktigt vet ... 

Inuti hjärnan bor blåa Minnen och röda Drömmar. 
De är vänner och behöver varandra. Drömmarna behöver 
Minnena för att komma ihåg saker som hänt och Minnena 
behöver Drömmarna för att få energi och lust till att göra 
nya saker. 

En morgon när hjärnan vaknade, efter en skön natts sömn, 
kändes något lite konstigt. Drömmarna och Minnena 
hade skilts åt, under tiden de sov. De var inte tillsammans 
längre.Vad hade hänt? 

SÅNG: 01 VAR HAR DRÖMMARNA TAGIT VÄGEN?
Två märkliga typer hade kommit in i hjärnan. 
De hette PraggMarie och Strukture och kallade sig för 
Hjärnexperterna. 

Hjärnexperterna verkar inte tycka om drömmar särskilt 
mycket - däremot gamla, trevliga minnen från förr. 
De fullkomligt älskar att prata om gamla goda tider och 
att tänka tillbaka på hur saker och ting var förut. Det sägs 
att de kan sitta i dagar och titta på gamla fotografier och 
drömma sig bort. Men då drömmer de ju!?! Allt verkar så 
konstigt. 

Hjärnexperterna styr hjärnan med en stor kontroll 
och med sig har de också tre medarbetare - Stagneta, 
Visionette och Fantasimon. ”Det skall vara ordning och 
reda i hjärnan”, säger de bestämt - ”Var sak på sin plats”. 
Sedan frågar de Minnena och Drömmarna - ”kommer ni 
ihåg vad som hände innan ni somnade?”

SÅNG: 02 DET VAR BÄTTRE FÖRR
Det visar sig att Hjärnexperterna hade passat på att dela 
upp alla Minnen och Drömmar medan de sov - Minnena 
för sig och Drömmarna för sig. De låste in Minnena i en 
minnesbank och städade ut Drömmarna med hjälp av en 
stor drömfångare. Sedan slängde de ut alla upplevelser 
och intryck som hjärnan fått sedan 1989 och lade dem i 
en stor hög. Nu tror hjärnexperterna att hjärnan fungerar 
bättre. ”Minnena behöver mera plats i sin minnesbank”, 
menar PraggMarie och Strukture.
 
Minnena är väldigt bekymrade och dystra och bestämmer 
sig för att försöka rymma ur minnesbanken genom en 
liten minneslucka som står öppen. Minnena hypnotiserar 
Hjärnexperterna genom att visa dem gamla bilder från 
förr. Sedan rymmer de. 

SÅNG: 03 VI RYMMER!
Rymningsförsöket verkar ha gått bra och både minnena 
och drömmarna firar med dans och sång. De sjunger en 
sång om hur skönt det är att äntligen vara fria. 

DRÖMMAR OCH MINNESLUCKOR 
EN SAGA
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SÅNG: 04 NU NÄR VI ÄR FRIA
När sången är slut så fäller dock PraggMarie ner en dimmig 
hjärnridå som åter låser ut Drömmarna från Minnena. 
Allt känns hopplöst för en stund. Minnena och drömmarna 
trodde verkligen att de hade lyckats med att överlista 
Hjärnexperterna. Strukture verkar dock ha tappat sin 
kontroll som han styr hjärnan med. Nu börjar en jakt 
på att hitta kontrollen. Vem kan hitta den?

SÅNG: 05 LETA SÖKA SPEJA
Alla letar efter kontrollen.

SÅNG: 06 TRASSLA HIT TRASSLA DIT
Minnena börjar nu att leta efter kontrollen. De nystar i 
gamla ledtrådar som städats ut och som skulle slängas. 
Ledtrådarna ligger i en hög mitt i hjärnan. Här hittar 
man en massa spännande minnen och drömmar från de 
senaste åren. De hittar saker som är slängda ända sedan 
1989. Plötsligt hittar de den- Kontrollen! 

SÅNG: 07 VI HAR TAGIT KONTROLLEN
Nu utbryter återigen ett glädjetjut när Minnena och 
Drömmarna förstår vad som hänt. De har tagit
hjärnexperternas kontroll - Hurra! 

Men när PraggMarie och Strukture märker att kontrollen 
inte längre är i deras händer blir de otroligt arga och sura. 
Hur skall de nu kunna kontrollera hjärnan? De frågar om 
de kan få tillbaka kontrollen genom att släppa ett par av 
drömmarna fria. Det som hjärnexperterna inte vet är att 
när Minnena har börjat nysta i ledtrådarna så har hjärn-
ridån börjat gå upp. När några av Drömmarna kommer 
över till Minnena går ridån upp mer och mer och Minnena 
”fiskar ut” Drömmarna med sina ledtrådar. 

PraggMarie och Strukture tvingas till slut att ge upp. 
De förklarar att de egentligen bara ville ha fler minnen. 
De hade så få erfarenheter och nästan inga minnen alls.
De hade stängt in sig själva och blivit rädda för drömmar 
och nya intryck. Som tur är så känns allt lite bättre nu. 

SÅNG: 08 LÅT DRÖMMARNA FÅ STANNA KVAR
Tillsammans sjunger vi en sång som handlar om hur viktigt 
det är att både våra Drömmar och våra Minnen får finnas 
och vara tillsammans.
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01 VAR HAR DRÖMMARNA TAGIT VÄGEN
Säg var har drömmarna tagit vägen?
Här syns det inte ett spår
Säg var har drömmarna tagit vägen?
Tänk dom var ju hos oss i går

Å, som vi önskar
Å, som vi önskar
Att dom kunde vara här kvar

Säg var har minnena tagit vägen?
Här syns det inte ett spår
Säg var har minnena tagit vägen?
Tänk dom var ju hos oss i går

Å, som vi önskar
Å, som vi önskar
Att dom kunde vara här kvar

Kan någon ha tagit dom eller har dom gått?
Det enda här som återstår är ett minne blott

DRÖMMAR OCH MINNESLUCKOR 
SÅNGTEXTER 02 DET VAR BÄTTRE FÖRR

Kören: Till att börja med så vet vi inte riktigt vad som hände
Vi vaknade och nu är många borta som vi kände

Vi satt igång att dansa för det ville vi så gärna
Tankarna dom hoppa sedan ut ur våran hjärna

Vuxna: Ja, det var bättre förr
Tänk alla minnen som vi delar du och jag
När vi var unga som dom där, va, jag
Ja, det var bättre förr

Kören: Vi blev så trötta att vi lade oss en stund sen för att sova
Vi behövde vila efter att vi dansat kan vi lova
 
Vi som alltid brukar sova skönt och lätt och drömma
Har nu visst försovit oss och även börjat glömma

 Vuxna: Ja, det var bättre förr
Tänk alla minnen som vi delar du och jag
När vi var unga som dom där, va, jag
Ja, det var bättre förr

Kören: Var det verkligen bättre förr?
Var vi hemskt mycket gladare då jag och du?
Var det verkligen bättre förr?
Eller är det bara väldigt mycket sämre nu? 03 VI RYMMER

Kom, kom, kom så tar vi och rymmer
Kom, kom, kom så tar vi och rymmer

Vi tar och sticker nu så kom, sticker nu så kom, 
sticker nu så kom på en gång
Vi tar och sticker nu så kom, 
sticker nu så kom, sticker nu så kom på en gång

Från början ...

Titta dom har somnat nu vi passar på och rymmer
Kom vi smyger ut som om ingenting har hänt
Snart så blir vi av med alla trassel och bekymmer
Nu smiter vi iväg - minnesluckan står på glänt

Kom, kom, kom så tar vi och rymmer
Kom, kom, kom så tar vi och rymmer
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04 NU NÄR VI ÄR FRIA
Tänk vilken tur 
att vi lyckades komma loss
Från deras bur
Tänk vad dom ska leta oss

Men dom kan aldrig hitta oss nu
Nej, dom kan aldrig hitta oss nu

Nu när vi är fria!

Nu är det slut
Vi gjorde en fräck sorti
Vi tog oss ut
Från Strukture och PraggMarie

Dom kan inte aldrig hitta oss nu
Nej, dom kan aldrig hitta oss nu

Nu när vi är fria!

Det var kul att ni kom, tog er hit idag
Allt gick bra och nu kan ni gå hem
Hurra, vi är fria och nu kan vi dra
Och vi ses väl igen!

INSTRUMENTALT - JUBEL

Dom kan inte aldrig hitta oss nu
Nej, dom kan aldrig hitta oss nu

Nu när vi är fria!
Nu när vi är fria!
Nu när vi är fria!

06 TRASSLA HIT
TRASSLA DIT
Herr Gurka flyger
Runt i en stund
Två spöken smyger
På Gröna Lund

Trassla hit
Trassla dit
Trassla ut en liten bit

En såg, en våg
Ett super Megatåg

En sten, en gren
Ett tappat spindelben

En boll, ett troll
Ett gammalt parasoll
Men inte nån kontroll

Drömmar och minnen
Som städats ut
Om domförsvinner
Tar allting slut

Trassla hit
Trassla dit
Trassla ut en liten bit

En såg, en våg
Ett super Megatåg

En sten, en gren
Ett tappat spindelben

En boll, ett troll
Ett gammalt parasoll
Men inte nån kontroll

En såg, en våg
Ett super Megatåg

En sten, en gren
Ett tappat spindelben

En boll, ett troll
Ett gammalt parasoll
Och här är en kontroll!!

05 LETA SÖKA SPEJA

Leta, söka, speja
Leta, söka, speja
Leta, söka, speja
Leta, söka, speja

Dom har tappat kontrollen
Och den skall vi ta
Dom har tappat kontrollen
Och den skall vi ta

Leta noga överallt
Hjälp oss nu att titta

Bakom, under, framför allt
Den måste gå att hitta

Leta, söka, speja
Leta, söka, speja

Leta, söka, speja
Leta, söka, speja

Dom har tappat kontrollen
Och den skall vi ta
Dom har tappat kontrollen
Och den skall vi ta

Leta noga överallt
Hjälp oss nu att titta
Bakom, under, framför allt
Den måste gå att hitta

Kontrollen sägs ligga därborta
Bland trådar långa och korta
Kom nu så börjar vi nysta
Men vi måste vara väldigt
tyyyyssssta!
 



  KULTURHUSET
  DIESELVERKSTADENSEXÅRSKÖREN 1989-2019

07 VI HAR TAGIT KONTROLLEN

Titta vad vi hitta´
Titta vad vi hittade här
Titta vad vi hitta´
Titta vad vi hittade här

Gissa om dom kommer va sura nu
Gissa om dom kommer va sura nu

Undra´ vad dom tänker
Undra´ vad dom tänker nu
Undra´ vad dom tänker
Undra´ vad dom tänker nu

Gissa om dom kommer bli arga nu
Gissa om dom kommer bli arga nu

När vi har tagit kontrollen
När vi har tagit kontrollen
När vi har tagit kontrollen

Na na na na naaaaa

Undra´ vad dom tänker
Undra´ vad dom tänker nu
Undra´ vad dom tänker
Undra´ vad dom tänker nu

Gissa om dom kommer bli arga nu
Gissa om dom kommer bli arga nu

När vi har tagit kontrollen
När vi har tagit kontrollen
När vi har tagit kontrollen

Na na na na 
Na na na na
Na na na na naaaaaaa
     

08 LÅT DRÖMMARNA FÅ STANNA KVAR

Vi minns en resa till Halmstad
Vi minns ett stängt Gröna Lund
Vi minns en simtur i sjön
Om vi vill
När vi vill

Om bara drömmarna får stanna kvar
Så kommer minnena bli fler en dag
Vi gör varandra bättre du och jag
Och det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar

Vi minns ett myggbett i pannan
Vi minns en gul restaurang
Vi minns att Danmark är varmt
Om vi vill 
En gång till

Om bara drömmarna får stanna kvar
Så kommer minnena bli fler en dag
Vi gör varandra bättre du och jag
Och det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar

Ja, det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar
Ja, det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar
Ja, det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar
Ja, det är bra
Låt drömmarna få stanna kvar


