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Børnekor med poesi og bevægelse 4 Pia Boysen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog indeholder primært
salmer fra Den Danske Koralbog udsat for lige stemmer med enkle modstemmer til brug ved gudstjenester. De
egner sig til forskellige typer af børne-ungdomskor i flere aldersklasser – og kan også benyttes i skolen. Med
udgangspunkt i musikken er der ved hver salme idéer til salmesang med menigheden ved gudstjenesten –
samt til indstudering og arbejdsmetoder. Desuden er der henvisninger til uddybende kommentarer i bogens
første og sidste afsnit samt i Børnekor med Poesi og Bevægelse 1, 2 og 3. Prøv idéerne af. Brug materialet.

Der er stof til mange glædesfyldte musikalske oplevelser for både børn og voksne.
Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 til 4 – er tilsammen en kormetodik med 165 satser samt tanker om
indstudering, børnestemmer, intonation, interpretation, opvarmning, dans, solmisation og håndtegn,

tilrettelæggelse af korprøven og akkompagnement. Læs og se mere fra bøgerne på dansksangs hjemmeside.
Inspirationen er fra musikken, poesien og børnene.

Bogen slutter med et alfabetisk stikordsregister til alle fire bøger.
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