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Songlaget Stordabuen er 80 år i år, og det 
markerer me med å synge Beatles. Kanskje 
ikkje det mest tradisjonelle valet for eit så 
gammalt kor, men eit heilt rett val for oss. 
Me  kjenner at Beatles + Stordabuen = 
sant. I mange år har Songlaget lagt vekt på 
populærmusikk, og det har både me i koret 
og vårt trufaste publikum vist å sette pris på. 
Og når det gjeld populærmusikk, kan ein 
ikkje koma utanom Th e Beatles. 
Beatles sin musikk kom som eit jordskjelv 
innan populærmusikken i 1962/63. Det 

nye var ikkje berre håret og kleda, det viktigaste var musikken. Før Beatles hadde me Th e 
Shadows, fl otte karar som spelte fl ott på gitarane sine. Det grodde fram Shadows-band over 
alt. Og så kom bandet Th e Beatles. Ikkje berre song dei alle saman, dei laga attpåtil songane 
sine sjølv.   
Dei fi re karane frå Liverpool starta ein revolusjon som skaut fart utover resten av sekstitalet. 
Dei tok i bruk mange nye tekniske og musikalske verkemedel, og dei tok inn i musikken 
emneområde som ikkje hadde vore med tidligare. Dei gjekk frå songar som She Loves You 
og I Feel Fine og til songar inspirert av fi losofi  frå Austen. Eit døme på dette er John sin 
Across the Universe. Dei kunne skrive om seg sjølv, slik Paul gjorde om den lange vegen 
bandet hadde gått saman i Th e Long and Winding Road. Dei kunne lage songar om å bli 
gammal, When I’m Sixty-four,  eller barnesongar som Yellow Submarine. 
Eit høgdepunkt var då dei var med på den første verdsomspennande TV-sendinga i 1967 
der dei song All You Need Is Love. I tillegg til det klåre fredsbudskapet hadde dei med 
musikalske element frå heile verda.
Det var ei stor oppgåve som låg framfor Stordabuen då me skulle velgje ut songane til denne 
konserten. I starten hadde me ei liste på over 250 songar, som Beatles ga ut i dei hektiske åra 
frå 1962 til 1970.  Me tok ikkje med alt det dei fi re har gjort på eigen hand. Det måtte takast 
hensyn til kva koret kunne makte, og me ville ha breidde og variasjon i utvalet. Så skulle me 
fi nne kornotar som kunne passe. Det enda opp med at dirigenten vår Torleiv, som så oft e før, 
laga dei fl este  arragementa både for koret og bandet.

Koret har jobba med dette programmet 
sidan nyttår, og som du ser av bileta her, har 
me brukt mykje konsentrasjon og energi. Til 
slutt håpar me at du som er her i dag kan få 
oppleve litt av den gleda me har hatt i denne 
tida.

Alt du treng er kjærleik.
Helsing oss i Songlaget Stordabuen.

Kjære publikum



Om songane
Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band.  Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Innleiinga på LP’en med same namn, fra 1967. Mange meiner at dette albumet er eit av dei 
viktigaste i rockehistoria. 

With a little help from my friends. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein  
Frå Sgt. Pepper-albumet. Dette er ein av dei få songane der Ringo Starr er solist.

She loves you.  Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Singel frå 1963. Beatles sin fj erde singel, og den første Beatles-songen som gjekk til topps på 
VG-lista i Noreg. Det blei nok rista kraft ig på mangt eit foreldrehovud når denne «bråkete» 
songen kom i  Ynskjekonserten i radioen.

I feel fi ne. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Singel frå 1964. Songen er hovudsakleg skrive av John Lennon, og bygd opp rundt eit gitarriff . 
I Noreg gjekk songen inn på VG-lista i midten av desember 1964 og låg på førsteplassen 
i heile seks veker. Totalt låg han 11 veker inne på Topp 10.

And I love her. Lennon/McCartney. Arr. AM
Frå albumet A Hard Day’s Night, 1964. Songen var ein av dei første balladane med ein tittel 
som startar midt i ein setning. Paul McCartney var nøgd med å ha kome på denne ideen. Det 
meste av songen er skrive av McCartney.

Help! Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Songen frå 1965 var tittelsporet på både albumet Help! og fi lmen Help! Den vart òg gjeven 
ut på singel og nådde førsteplassen i mange land, inkludert Noreg, Storbritannia og USA. 
Songen er hovudsakleg skriven av John Lennon, som seinare fortalde at tittelen kom av 
desperasjon. Teksten til songen skulle uttrykke presset på bandet etter den raske vegen til 
toppen av hitlistene etter fl eire år som ukjend band.

Norwegian Wood. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Utgjeven på plata Rubber Soul frå 1965. John Lennon skreiv mesteparten av songen, men 
Paul McCartney medverka med mellompartiet. Songen er kjend som ein av dei første 
vestlege popsongane der eit indisk musikkinstrument, ein sitar, vert nytta. 

I’ve just seen a face. Lennon/McCartney. Arr. Dawn&Hawke
På albumet Help! I 1965. Paul har sagt at han skreiv songen meir som ein country-song. Han 
har  hatt den med på programmet i mange konsertar etter Beatles-tida.

Here, there and everywhere. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Songen kom på albumet Revolver frå 1966. Den er hovudsakleg skriven av Paul. 
I sin sjølvbiografi  har McCartney omtalt songen som ein av sine personlege favorittar.

Yellow submarine. Lennon/McCartney. Arr. Mark Brymer 
Paul er hovudmannen bak denne songen, som var tenkt som ein barnesong der Ringo skulle 
synge. Den vart gjeve ut på albumet Revolver i 1966, og vart tittelsongen til fi lmen med same 
namn i 1968. Singelen gjekk til tops både i heimlandet og i Noreg, sju veker på førsteplassen 
av VG-lista.



Octopus’s garden. R. Starkney Arr. Torleiv Agdestein
Dette er òg ein barnesong som Ringo song. Den er og skriven av Ringo, med litt hjelp frå 
George. Songen er med på albumet Abbey Road frå 1969. Ideen til songen fekk Starr då han 
var på båttur saman med familien til Sardinia i 1968. Kapteinen på båten tilbaud octopus, 
altså blekksprut, til lunsj, men Starr avslo. Kapteinen fortalte han då alt han visste om 
blekksprutar og om korleis dei sumde under vatn og leitte etter blanke ting og steinar for å 
byggje hagane sine med. 

I will. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Denne balladen frå White Album (1968) er skriven av Paul. Songen er skriven med ei 
særskild kvinne i tankane, Linda Eastman, som han seinare vart gift med. Dette er den første 
av mange songar inspirert av eller som handlar om henne. Då han skreiv songen, var han 
framleis trulova med skodespelarinna Jane Asher. 

Across the universe. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
John skreiv denne songen som først vart gjeven ut som veldedighetssong for WWF. Seinare 
kom den i ei anna utgåve på albumet Let It Be frå 1970. Han er skriven av John Lennon i 1967 
då ekteskapet mellom Lennon og kona Cynthia Powell gjekk mot slutten. Ei natt, etter ein 
krangel, slengte Lennon seg ned på senga og let tankane berre flyte. Der kom orda pools of 
sorrow, waves of joy til han. Han vart fengsla, greip penn og papir, heldt fram tankerekka og 
skreiv teksten til det som vart Across the Universe. Neste morgon tok Lennon tekststrofene 
med til pianoet. Han starta å spele nokre akkordar, bygde songen og la til overgangen, hans 
eige mantra: Jai Guru Deva Om. 

Here comes the sun. G. Harrison. Arr. Alan Billingsley
Dette er ein av dei mest kjende Beatles-songane av  George. Songen kom på albumet Abbey 
Road i 1969. Den hadde opphav i eit samarbeid mellom Harrison og den nære venen Eric 
Clapton. Den endelege versjonen av songen vart skriven i hagen til Clapton då Harrison 
prøvde å unngå dei endelause møta i Apple Records. 

While My Guitar Gently Weeps. G. Harrison. Arr. Torleiv Agdestein
Songen er skriven av George, og den er med på White Album, 1968. George har fortalt at 
inspirasjonen kom etter at han las i den kinesiske boka I Ching at alle ting er relativt til alt 
anna, i motsetnad til det vestlege synet om at ting berre er tilfeldige. Harrison tok med seg 
denne tanken til foreldra sin heimstad i Nord-England og skreiv her ein song basert på dei 
første orda han såg då han opna ei tilfeldig bok. Dei første orda var gently weeps og med 
desse starta han å skrive songen.

Hey Jude. Lennon/McCartney. Arr. Jeremy Birchall
Denne balladen kom på singel i 1968. Den opphavlege tittelen var Hey Jules og songen vart 
skriven for å trøyste son til John, Julian, då John og den første kona hans, Cynthia Powell, 
vart skilde. John sette sjølv stor pris på songen sidan han akkurat hadde gått inn i forhold 
med den framtidige kona si, Yoko Ono. Singelen låg seks veker på toppen av VG-lista.

Please Please Me. Lennon/McCartney. Arr. Tom Grondman
Den andre singelen (1963) til The Beatles og den første som vart gjeve ut i USA. Den var òg 
tittelsporet på det første albumet deira, som vart spelt inn for utnytte den store suksessen 
som singelen fekk. John skreiv songen,men den endelege utgåva var kraftig påverka av 
produsenten George Martin. 



The long and winding road. Lennon/McCartney. Arr. MacHuff
Ballade på albumet Let It Be frå 1970, skriven av Paul. Han skreiv songen medan han var på 
garden sin i Skottland, og teksten er inspirert av den interne kranglinga i The Beatles. Sjølv 
om songen fekk stor suksess, likte ikkje McCartney etterproduksjonen til Phil Spector. Dette 
vart den siste dropen som fekk McCartney til å løyse opp The Beatles i retten. 

Back in the USSR. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Songen opnar White Album (1968), hovudsakleg skriven av Paul McCartney. Teksten viser 
til ein «skrekkeleg» flytur tilbake til U.S.S.R. (Sovjetunionen) frå Miami Beach i USA, og 
omhandlar kor glad hovudpersonen er for å kome heim att, der «the Ukraine girls really 
knock me out» og «Moscow girls make me sing and shout». Han fekk faktisk litt hjelp av ein av 
gutta i Beach boys til teksten, skriven i India hjå guruen der nede.

Eight days a week. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
På albumet Beatles For Sale, 1964. I teksten heiter det at eg elsker deg 8 dager i veka. Ei 
forklaring på tittelen kan tilskrivast ein overarbeidd sjåfør som køyrte Paul til studio ein 
gong. Han sa at han hadde jobba «eight days a week» 

All you need is love. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Denne songen vart først spelt i 1967av The Beatles på Our World, den første direkte globale 
fjernsynssendinga.  BBC hadde bede the Beatles om å skrive ein song som Storbritannia sitt 
bidrag til hendinga. Dei vart bede om å lage ein song som inneheldt ei enkel melding som alle 
nasjonalitetar kunne forstå, og Lennon skreiv All You Need is Love. Singelen gjekk direkte til 
topps på salslistene. Songen var den siste som vart innspelt og gjeve ut før manageren Brian 
Epstein døydde.

When I’m sixty-four. Lennon/McCartney. Arr. Alan Billingsley
Dette er ein kjærleikssong skriven av Paul. Den var med på albumet Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967). Songen vert sungen av ein ung mann til kjærasten. Han syng om 
planane sine om å eldast i lag med ho. Sjølv om songen omhandlar det å verte gamal, var det 
ein av dei første songane McCartney skreiv, då han var seksten. 

Let it be. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
Songen vart først  gjeven ut på singel, og så på albumet med same namn, Let It Be i 1970. 
Sjølv om teksten på songen ofte vert feiltolka til å vere ein hymne til Jomfru Maria, er han i 
røynda ein hyllest til Paul McCartney si eiga mor, Mary, som døydde då han var 14 år. Han 
skreiv songen etter å ha hatt ein draum om henne. Dette går fram av teksten i første verset.

Can’t buy me love. Lennon/McCartney. Arr. Torleiv Agdestein
På Beatles sin sjette singel kom Can’t Buy Me Love i 1964. Då dei var i Paris budde The 
Beatles på George V Hotel og fekk eit piano flytta inn til seg, slik at dei kunne halde fram 
med å skrive songar. Her skreiv Paul songen under press etter suksessen dei nettopp hadde 
oppnådd med I Want to Hold Your Hand, som nettopp hadde nådd førsteplassen på den 
amerikanske hitlista. 

I don’t care too much for money – Money can’t buy me love.
Eg bryr meg ikkje mykje om pengar – Pengar kan ikkje kjøpe meg kjærleik.

Omtalen av songane er i stor grad henta frå Wikipedia.



Stor takk til våre 
støttespelarar!
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Advokatene
AUDVALD KVAMME HALDOR TVEIT

KARL ANDERS HORNELAND
boks 226, 5402 Stord, tlf. 53 40 24 40

Opel Movano 2005-mod. Ca 110.000 km.
Opel Movano 2005-mod. varebil til sals. Ca. 110.000 km.

Manglar EU-kontroll 2011. Pris: 75.000,- + reg.
Sal frå konkursbu. Kontaktperson: Adv. Horneland.

Tannlege 
Malene Øen

Ådland 

GG Eigedom

• Tømrararbeid

• Alt i glasarbeid

• Vindu og dører

• Asbestsanering

• Nybygg/påbygg

• Ring for tilbud

Tlf. 53 40 10 10
post@glasbygg.no



Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Gruppe:Kine/Pia/Olav/Truls
With a little help from my friend. Solist: Olav Bauge
She loves you.
I feel fi ne.
And I love her.
Help!
Norwegian Wood. Duett: Anne Karin Nilsen ogTruls Drange
I’ve just seen a face. Duett: Marita Huse og Olav Bauge
Here, there and everywhere. Solist: Liv Lillebø
Yellow submarine.
Octopus’s garden. Solist Otto Holm

Allsong
I will. Solo: Kari Akselsen
Across the universe. Solo: Marita Huse
Here comes the sun. Gruppe: Kine/Pia/Olav/Truls
While My Guitar Gently Weeps. Solo: Anne Karin Nilsen
Hey Jude.
Please Please Me.
Th e long and winding road.
Back in the USSR. Solist Dag Bergsvåg
Eight days a week.
All you need is love. Solistar: Anne Karin Nilsen og Knut Vika
When I’m sixty-four.
Let it be.
Can’t buy me love.

Songane i rekkefylgje

Gladlåter og kjærleikssongar i Kulturhuset

Laurdag 18. oktober kl. 19.00
Onsdag 22. oktober kl. 19.00
Sundag 26. oktober kl. 17.00

Billettsalet er i gong, pris kr 250,-
Kom og høyr Stordabuen på sitt beste.

Let the good times roll!
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Me tek med oss tradisjonen frå Turnhallen 
til nye og fl otte lokaler.
Song – Allsong – Loddsal – Servering. 
Fritt tilgjenge.

SYNG MED OSS 
Onsdag 28. oktober kl. 18.00 
i SKL-BYGGET.


