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Så synger vi Anders Boysen Hent PDF Forlaget skriver: 10 nye sange med tekst og musik af Anders Boysen.

Tredje bog i serien Boysens Musiktime henvender sig primært til indskolingen.

Til halvdelen af sangene findes let sammenspilsmateriale. Her introduceres eleverne til et sammenspilssystem,
som de kan få stor glæde af, når de f.eks. skal lave sammenspil a la Boysens Musiktime.

Til de resterende sange findes der undervisningsmateriale, som direkte kan anvendes uden nogen større
musikalske kompetencer. Med andre ord – her er lidt godt til vikaren også.

Materialet består af 3 dele:
Sange med noder, tekster og akkorder.

På seriens hjemmeside finder du gode ideer til undervisningen, stemmer til instrumenterne og fif til de enkelte
sange. Desuden har du her mulighed for at kontakte forfatteren for råd og vejledning.

Udgives også med cd indeholdende en indspilning af sangene med og uden vokal.
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Bog uden cd
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