
Bli vår Gäst 10-01-24

Intro Mina damer och herrar
Det är med stor ära och största glädje
vi välkomnar er ikväll, och nu var god koppla av
Nossebro Cabaréförening presentar här årets cabare

V1 Bli vår gäst
Bli vår gäst
Cabarén är här på fest
Sitt och njut, var allért
Frågor svarar du då lätt
Vi på scen
Roar er
Det är faktiskt våran grej
Här är herrar båda glada
Sören, peter med en svada
Dom kan allt, även dans
Och det tycker vi är kul
Dom showar och klär ut sig
(Man kan då bli ganska ful)
Bara sitt och njut
Tills festen här är slut
Bli vår gäst
Bli vår gäst
Bli vår gäst

V2 Våra tjejer Gerd, Gunilla

Ragnhild, Tina, Katarina
Dom tar fram det glamorösa i en festlig cabaré
Ensam gäst Var ej rädd

En blankett är förberedd
Det blir inga djupa roller
När tjejer underhåller
Sören, Anna roar jämnt
Med ett oanständigt skämt

Men naturligtvis
Så görs det med finess

Så ta en penna i hand
Och skriv nu ner ditt namn

Du är vår gäst, För mot stress 
Är en quiz allra bäst

Bli vår gäst
Bli vår gäst
Bli vår gäst

 
│Nc/D│G/D│D+5/D│C6/D│D7│      p

│G G▲7│                                         mf

│G6 G│
│G G#°│
│Am7 D9│
│Am Am▲7│

│Am7 Am6│
│Am F#7/A#│
│Bm Bb+5 Am7 D7│
│G G▲7│
│G6 G│
│G G G G7│C│
│B B/C# B/D B/D#│
│Em7 A9│
│Am7 D9│

│G NC/Eb NC/F NC/G│

│Ab Ab▲7│

│Ab6 Ab│
│ Ab A°│Bbm7 Eb9│
│Bbm Bbm▲7│

│Bbm7 Bbm6│
│Bbm G7/B│
│Cm B+5 Bbm7 Eb7│
│ Ab Ab▲7│
│Ab6 Ab│

│ Ab Ab Ab Ab7│                                   f
│Db│

│C C/D C/Eb C/E│
│Fm7 Bb9│

│Bbm7 Eb9│
│Cm7 F7│

│Bbm7 Eb7│

│NC Ab Ab Ab Abadd9 C│
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[Lumiere:]  
Stick Våra musiker dom kan
Kapellmästare Martin han 
leder oss med fast och säker hand
Vid sin sida har han Lindy, Robban, 
Även så Marie-Louise och Björn
På blåset Erik Stina
Vi tycker dom är fina
När dom spelar så kommer vi igång
All vår tid går åt till sången
Fritid fanns det gott om
Sen kom ni och vi fick bråttom!

[Mrs Potts:]  
V3 Bli vår Gäst
Bli vår Gäst
Cabarén är här på fest
Sitt och njut, var allért
Frågor svarar du då lätt
Vi på scen, Roar er
Det är faktiskt våran grej
här är Julia och David
som sjunger här i kväll
de ska bli en duett 
Det blir en vacker sång 
Som alla säkert hört nån gång
Så bara sitt och njut
Tills festen här är slut
Bli vår Gäst
[kör:]  
Bli vår Gäst
[Mrs Potts:]  
Bli vår Gäst
[kör:]
Bli vår Gäst

V4 Bli vår gäst
Bli vår gäst 
Cabarén är här på fest
Sitt och njut, var allért
Frågor svarar du då lätt
Vi på scen, Roar er
Det är faktiskt våran grej
Kanske tiden så försvinner
Det gör ingenting du hinner 

Slutet Låt på låt, rätt och slätt

och vi tror att allt blir rätt
för vi sjunger ju så alla hänger med
så bara sitt och njut
Tills festen här är slut

│Fm│                      Temposänkning  p
│C/E│
│Eb°│Bb/D│
│Bbm-5/Db│Ab9/C Ab8/C│
│Bbm│C│
│Fm│
│C/E│
│Eb°│Bb/D│
│Bbm-5/Db│Ab9/C Ab8/C│
│Bbm7 NC NC NC│
│Eb7 NC NC NC/E│

│A A▲7│                              Tempo mf

│A6 A│
│A Bb°│
│Bm7 E9│
│Bm Bmmaj7│
│Bm7 Bm6│
│Bm G#7/C│
│C#m C#+5 Bm7 E7│
│A A▲7│
│A6 A│
│A A A A 7│D│
│C# C#/D# C#/E C#/F│
│F#m7 B9│
│Bm7 E9│

│C#m7 F#9│

│B B▲7│

│B6 B│
│B C°/C│
│C#m7 F#7│
│C#m C#m▲│
│C#m7 C#m6│
│F#11 F#13 F#11 F#13│                           Rit
│G11 G13 G11 G13│

│C C▲7│                          Accelerando

│C6 C│
│C 2 3 C7│F│
│E E/F# E/G E/G#│
│Am7 D9│
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Bli vår gäst
Bli vår gäst
Bli vår gäst
Kom, bli vår gäst 

│Dm│
│Em-5│
│Dm/F│
│G11 G13│C│C│C│C 2 C Break│
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