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musiktraditioner har man i generationer lært at "spille på øret". Syng og spil på øret introducerer gehørspil for
børn i alle aldre. Med hæfte og cd får man hurtigt et stort repertoire, som kan spilles alene eller sammen med

andre. Musikglæden skal ud af musiklokalet og hjem til instrumenterne! Syng og spil-serien er meget
velegnet i musikundervisningen i skolen fra 1.-6. klasse. I skolen lærer børnene at spille på guitar, klaver,
keyboard, blokfløjte, trommer, bas, ukulele, kazoo. Cd og hæfte giver børnene mulighed for at øve hjemme
på et af instrumenterne. Alle kan være med. Materialet er opbygget fra det helt enkle og går langsomt og

sikkert frem. Der er sange at vælge imellem for enhver smag. Kendte og nye, fjollede og alvorlige. Desuden
ideer til bevægelse, musiklære, improvisation, og hvordan man kommer i gang med at lave sine egne sange.
Lyt til cd´en, syng og spil med fra hæfterne og spil derefter sangene selv eller som sammenspil med andre.
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