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NYHETER!

GITARRMÄSTAREN
– ett ovanligt roligt sätt att 
lära sig spela gitarr
Mårten Falk

Gitarrmästaren är en helt ny gitarrskola för den som 
vill lära sig grunderna i klassiskt gitarrspel på ett 
roligt och lekfullt sätt. 
En entusiasmerande och inspirerande skola av den 
välkände gitarristen och pedagogen Mårten Falk. 

Gitarr
mästaren
Mårten Falk

1

Illustrerad.
Bok Gitarrmästaren del 1 
best.nr GE 12965 Pris 229 kr
Bok Gitarrmästaren del 2 
best.nr GE 12966 Pris 239 kr 

MÅRTEN FALK har verkat som gitarrpedagog vid såväl 
kulturskola, gymnasium som folkhögskola och hans elever 
har vunnit stora framgångar vid internationella tävlingar. 
Som föreläsare är han ofta anlitad av kulturskolor, gymna-
sier, folkhögskolor, högskolor, universitet, fortbildningsda-
gar, musikfestivaler etc. Som gitarrist har Mårten turnerat i 
Syd- och Nordamerika, Öst- och Västeuropa, Ryssland och 
Japan. I Gitarrmästaren

• Notläsning
• Puls-/rytmkänsla
• Handställningar
• Improvisation
• Komposition
• Musikhistoria

Gitarr
mästaren
Mårten Falk
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Illustrationer: Staffan Larsson

FLYTANDE FORM 
– en musikbok om vatten

Flytande form är ett unikt pedagogiskt musik-
material. Med flytande form kan man arbeta 
ämnesöverskridande och utforska vatten i alla 
dess former. 
I Flytande form blandar ENSEMBLE YRIA nyskriv-
na låtar med fakta, tips och uppdrag. Innehållet berör 
vetenskap, språk, musik och andra konstformer, 
samt reflekterar över myter, sociala interaktioner och 
samtidsfrågor. 
Flytande form är skapad av ENSEMBLE YRIA i sam-
arbete med barn, forskare och pedagoger. 

Illustrerad, inb.
Bok+ CD Flytande form
best.nr GE 12970  Pris inkl moms 249 kr

• Nyskrivna sånger av Ensemble Yria.
• Lärarhandledning
• CD-skiva med alla låtar samt sing 

along-spår.
• Fakta om vatten i alla fomer.
• Ämnesöverskridande
• För barn i mellanstadieåldern

CD ingår!

ENSEMBLE YRIA är en rytmikensemble med utbildning från 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
Som musiklärare med rytmik-metoden som fördjupning,  
förespråkar ensemblen ett allsidigt musikinlärande. 
Med hjälp av rytmikpedagogiken hoppas de inspirera både barn 
och vuxna till ett lustfyllt musikaliskt möte.

ENSEMBLE

Illustrationer: Anna Gunneström
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Bok Elefantboken 
best. nr LUTF 30
Pris: 274 kr

Elefantboken 
Barnens favoritsångbok!

Massor med roliga sånger. Över 200 sidor med 
vackra och underfundiga illustrationer i färg. Många 
lek- och dansförslag, samt grepptabeller för gitarr.  Inb. 

Ur innehållet: Apans sång, Nippertippan Blues, Fem små apor, Grodan, Isidors 
visa, Kaninvisan, Krokodilen i bilen, Kännarblues, Lille katt, Mamma Mu,  Rock-
spindeln, Råttan Max, Trollkarlen, Under ett yvigt päronträd, Vår lilla fru katt…

Dubbel-CD med hela 93 sånger!    

Dubbel-CD Elefantboken 
best. nr LUTF 301
Pris: 234 kr

Bok Sångägget. 
best.nr LUTF 88496317
Pris: 219 kr

Sångägget 
Sjung, lek och lär om djur!

En samling nya sånger för barn i åldrarna 310 år.
Sångerna är indelade i följande kapitel: Så ser vi ut, 
Så låter vi, Här bor vi, Våra ungar, Detta äter vi, Så 
skyddar vi oss mot faror.
Lätta gitarrackord, färgillustrationer, pedagogiska 
idéer, lek- dans- och spelförslag. Inb. 

Ur innehållet: Djurcharad, Gräshoppan, Fem små ankor, Min piraya Maja, 
Skallerormen, Pingvinens cha-cha, Hajarna, Ägg, Kalle Kameleont …

CD:n innehåller alla bokens sånger. 
CD Sångägget. 
best. nr 733-18-63 00-130-3
Pris  149 kr

Bok Flyg lilla fjäril best. nr LUTF 55 Pris 229 kr
CD 1 LUTF 551  Pris 134 kr
CD 2 LUTF 552 Pris 134 kr

Flyg lilla fjäril     
Heléne Don Lind

Rytmik och rörelsesånger för de små 

Närmare 100 lekvisor och ramsor för rytmikunder-
visningen.
I avsnitten Välkomna, Fingrar tår och fantasi, I rörel-
se, Varva ner, Instrument och På återseende finns idéer 
till kompletta rytmiksamlingar. Många av visorna är 
nya, men en del visor ur den traditionella sångskatten 
finns också med.  Rikligt illustrerad i färg.     Inb. 

Till boken finns också två CD med samtliga sånger.

Beställ på www.gehrmans.se

Bok + CD Sally Säl best. nr LUTF 392  Pris: 244 kr

Sally Säl
Peter Wiklund & Britt-Marie Niverbrant

Med havet som tema för de minsta

Sally Säl vänder sig till dig som arbetar med förskole-
barn eller barn i årskurs1–3, och innehåller en musik-
saga, sånger, en minimusikal samt bearbetnings- och 
utvecklingsförslag – allt med havet som tema. Inb. färg

På den medföljande CD:n finns sagan samt sång- och 
singbackversioner av alla låtarna. 
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Trollsångboken
Följ med till sagans fantastiska värld 
i 20 sånger och sånglekar om livet i 
trollskogen! Här möter du förutom 
trollen också farliga drakar, vilda 
häxor, arga vättar, näcken, älvorna, 
stora jättar och pyttesmå knytt – från 
visor till rapp och rock´n roll. 

Här finns också saga och manus till en minimusikal om Pytte 
Liten från Pytte-liten-planeten som landar med sin raket i 
trollskogen. Han har inte svans som trollen och blir därför 
mobbad.  Inb. Färg

Innehåller: Trolle Troll, Salamini Broccolini,Trollen dans, Pytte Liten är rädd, Lyktgubben, 
Trollsvansen, Vilda häxan Tilda Bäck, Vi ska koka trollesoppa, Pytte Liten, Vad är det i kistan, 
Nu fryser vi till is, Trollmors vaggsång, Näcken, Här är fem små glada troll, Sov sött lilla 
trollbarn, Jättarna och vättarna, Bockarna Bruse, Drakar flyger, Knyttes skuttesång, Vätte-rap.

På dubbel-CD:n finns alla sånger i både sång- och singback-
versioner.

Bok  Trollsångboken 
best. nr 978-91-8849-646-1
Pris: 220 kr

Dubbel-CD Trollsångboken 
best. nr 733-18-6300-149-5
Pris: 180 kr

... allting 
är tydligt och 
genomtänkt.

Ett material som vi verkli-
gen tror att våra förskolor 
och skolor kan ha nytta av.

Förskolan 2/2007

Minimusikal om
Djuren på Kackelgården

Kackelgårdens hönor är ledsna eftersom de sitter 
instängda i en trång bur. De andra djuren försöker komma på 
olika lösningar för att hjälpa dem ut i det fria. 

Materialet innehåller noter och text till tio sånger, saga, och 
musikalmanus samt en CD med både sång- och  kompversio-
ner.   
Häft. färg. (Från ca 5 år)   

CD

Bok inkl. CD Djuren på Kackelgården
best. nr 978-91-8849-659-1
Pris: 220 kr

Bok inkl. CD Cirkus Musikör 
best. nr 978-91-8849-654-6
Pris: 242 kr

Cirkus Musikör

Gör en cirkusföreställning på skolan/förskolan!
Cirkus Musikör innehåller sånger och manusförslag till en 
liten ”musikal” i cirkusmiljö. På den medföljande CD:n finns 
alla sånger i både sång- och singbackversioner.

Totalt 13 sånger med följande nummer:
Cirkus Musikör, Cirkushästarnas galopp, Lindansarna, Den cyklande elefanten, 
Alla babianer, Skallerormen,  Akrobaternas Boogie-Woogie, Muskler av stål, 
Grevens hund, Badbollstango, Trollkarlen Mister Stoltzi , Clownen Nicko, 
Cirkus Musikör - Farväl
Inb. färg. (Från 5 år)  



Lutfisken 2017/2018

5

Beställ på www.gehrmans.se

                
Hej

Jag vill bara 
berömma er för ett 

utmärkt material – Julspelen. Vi 
har genomfört 2 av de 3 julspelen 
här på vår förskola och skola och 

alla är jättenöjda. Barnen har tyckt om 
musiken och att dramatisera den. Det har 
verkligen fängslat och engagerat dem. Vi 

har fått mycket beröm från publiken 
som tittat och lyssnat.

Mvh Ylva,  
Lofta förskola och 

skola

1. På tomtens snickeri
Det är snart julafton och tomtens 
säck är borta. Hur ska det gå? 
Passar för de mindre barnen. 

Innehåller dessa sånger: På tomtens snickeri, I 
ett hus vid skogen slut, Tomte Röd och Tomte Grå, 
Små tomtar, Jag hamrar och spikar, Julklappar, 
Bjällerklang 

2. I väntan på tomten 
Tre syskon väntar otåligt på tom-
ten och sina julklappar. Men de 
upptäcker under den långa dagen 
att det också är väldigt roligt att ge 
bort julklappar och att glädja andra.  
Passar något äldre barn.

Tre julspel
för förskola/skola upp till ca 10 år. De kan kan spelas 
var för sig eller sättas samman till ett längre julspel  
i två eller tre akter. 
Varje julspel innehåller 7–8 sånger och korta repliker. 
På CD:n finns alla sånger i både sång- och  
kompversioner.  
Säljes med rätt att kopiera manus till den egna gruppen. 

Häfte + 2 CD Tre Julspel  
best. nr 978-91-8849-657-7
Pris: 276 kr

Innehåller dessa sånger: Tomtarnas julnatt, 
Hårda paket, Nej, se det snöar, Snögubbar, Tre pep-
parkaksgubbar, Den första advent, Våran tomte, 
Nu ha vi ljus här i vårt hus

3. I Betlehem
Traditionellt julspel vid krubban. 
Passar de lite äldre barnen. 

Innehåller dessa sånger: Nu tändas tusen 
juleljus, På väg till Betlehem, Vad vet en åsna, 
Josef och Maria, Alla herdar, Stjärnan leder oss till 
Betlehem, Stilla natt 

2
CD

Över 70 julsånger med illustrationer 
i färg och kommentarer om våra 
jultraditioner. Till julfesterna finns 
ett rikt urval dans- och ringlekar 
med beskrivningar. Inb. 

Ur innehållet i boken: Betlehems stjärna, Ser du 
stjärnan i det blå, Julbocken, Mer jul, Tre peppar-
kaksgubbar, Happy X-mas, Happy New Year, Sankta 
Lucia, Låt mig få tända ett ljus, Stilla natt, Lutfiskens 
sång, Jingle Bells, Tre små gummor …

Mångas av Julens sånger finns på CD 
i både sång- och singbackversioner.

Bok Julens sånger best. nr 978-91-8849-603-4
Pris: 170 kr

CD Julens sånger 1  best. nr 733-18-6300-143-3
Pris: 135 kr

CD Julens sånger 2 best. nr 733-18-6300-144-0
Pris: 135 kr

Julens sånger
Ur innehållet CD1: Hosianna, Låt mig få tända 
ett ljus, Sankta Lucia, Goder afton, Sockerbagaren, 
Tre pepparkaksgubbar, Lutfiskens sång …

Ur innehållet CD2: Tomtarnas julnatt, Önske-
listan, Det strålar en stjärna, Ser du stjärnan i det 
blå, We Wish  You a Merry Christmas, Happy New 
Year …

Sångtema och 
Tema jul
Åse Söderqvist-Spering

I Sångtema jul ingår våra bästa jul-
sånger och jullekar  med melodi, text 
och ackord analys.

I Tema jul finner du våra bästa jul-
sånger och jullekar i väl klingande, 
lättspelade piano  arrangemang.

Sångtema jul  
best. nr CG 7155
Pris: 62 kr

Tema jul  
best. nr CG 7154
Pris: 236 kr

Ur innehållet: Bella Notte, Bereden väg för Her-
ran, Bjällerklang, Deck the Halls, Det är en ros ut-
sprungen, Dotter Sion, Ett barn är fött, Gläns över 
sjö och strand, Goder afton, Hej mitt vinterland, 
Hej tomtegubbar, Jul, jul, strålande jul, Karusellen, 
Morsgrisar ä vi allihopa, Mössens julafton, Nu 
tändas, Nu så är det jul igen, När det lider mot jul, 
När juldagsmorgon glimmar, O, helga natt, Räven 
raskar över isen, Sankta Lucia, Ser du stjärnan i 
det blå, Staffan stalledräng, Stilla natt, Så mörk är 
natten, Tomtarnas julnatt, Tre pepparkaksgubbar, Vi 
äro musikanter, We wish you a Merry Christmas, 
Å jänta å jag ...



Lutfisken 2017/2018

6

ORDER: www.gehrmans.se | email: order@gehrmans.se | tel. 08-610 06 00  

med tonvikt på

Temasamlingar 

ryTmik
för förskola och lågstadium

anne-marie engelholm

LUTFISKEN

Temasamlingar med tonvikt på rytmik är en 
introduktion till rytmikens idé och metod.  
I ett 30-tal temasamlingar beskrivs lekfulla 
aktiviteter där barnets inre resurser tas till  
vara från topp till tå.

Katter, Stenar och Dinosaurier är några exempel 
på teman som visar hur man kan arbeta.
Tonvikten är lagd på rytmik men det finns också 
förslag på andra skapande aktiviteter.

anne-marie engelholm (1947–2010) var 
verksam som rytmikpedagog vid Göteborgs 
Universitet och författare till ett flertal böcker 
om rytmik.

ISBN 978-91-8849600-3

9 7 8 9 1 8 8 4 9 6 0 0 3
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LUTFISKEN

Titta – jag kan!
Rytmik för små barn

Anne-Marie Engelholm

I 23 samlingar visas hur 
man genom rytmik kan 
låta de små barnen (1–3 
år) upptäcka och utforska 
omvärlden och den egna 
kroppens möjligheter. Inb. 

CD med alla sånger.                            
Bok Temasamlingar 
best. nr  978-91-8849-600-3 
Pris: 150 kr

CD Temasamlingar 
best. nr 733-18-6320-510-7         
 Pris: 135 kr

Bok Titta – jag kan! 
best. nr 978-91-8849-616-4      
Pris: 150 kr

CD Titta – jag kan!  
best. nr 733-18-6312-561-0      
Pris: 135 kr

Temasamlingar
med tonvikt på rytmik

Anne-Marie Engelholm

Lekfulla aktiviteter i ett 
trettiotal teman där alla 
barnets resurser tas till 
vara. (4–7 år). Inb. 

CD med alla sånger, 
samt musik till de olika 
övningarna.

Bok Rytmikrecept  
best. nr  978-91-8849-655-3 
Pris: 150 kr

CD Rytmikrecept  
best. nr 733-18-6300-156-3         
Pris: 135 kr

Anne-Maries 
rytmikrecept 
Idéer till rytmiksamlingar 
med bland annat tema 
favoritsånger, ritsånger 
och maskeringstejp för 
åldrarna 1–4 år av Anne-
Marie Engelholm. 

CD med alla sångerna 
i både sång- och 
kompversioner.

Den glada apan

Sångbok och CD med 28 
enkla, lättkompade låtar 
för barn i förskoleåldrarna. 
Materialet heter Den Glada 
Apan efter gitarrackorden 
D, G och A. 

Ur innehållet: Den glada apan, Spök-
visa, Jag älskar alla djur, Nasse-blues, 
Gosvisa, Höstplask …

Bok Den glada Apan  
best. nr 978-91-8849-626-3  
Pris: 165 kr

CD Den glada apan  
best. nr 733-18-6322-591-4                 
Pris: 135 kr

Sagor ur
TITTA – JAG KAN!

Lekvisor 
för smått folk
41 enkla visor med mycket 
lek- och rörelseglädje för 
de minsta förskolebarnen. 
Mycket lämplig för sam-
lingarna på förskolan, men 
passar även hemma.
Allt är mycket lätt att 
kompa.
I boken finns ackordtabeller 
för gitarr, ukulele och piano.
Inb., färg 

CD med alla bokens visor.                           

CD Lekvisor
best. nr 733-18-6300-154-9
Pris: 150 kr

Bok Lekvisor  
best. nr 978-91-8849-650-8
Pris: 212 kr

Kreativa 
sånger
Liz Bäckström

Elva sånger med metodi-
kanvisningar och förslag 
till roliga aktiviteter: 
lekar, dramatiseringar, rita 
och måla mm. För barn i 
5–10-årsåldern

Innehåll: Kycklingvisan, Höstvind, Trum-
man, Tomtarna sover, Schottis från Ljung-
skile, Jag har en kropp, Banan-Jan och 
Apelsin-Josefin, Björne och bollen, Familjen 
Notson,  Vilka är mina?,  Tack för idag

Kreativa sånger
best.nr CG 7269 
Pris: 198 kr
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Nya fingerlekar och rörelse-
ramsor för åldrarna 1–5 år.
Materialet knyter an till vår 
tradition av ramsor men 
texterna är nyskrivna och 
språkbruket modernt. 
Ramsor om barns nutida 
vardag men där finns också 
troll, älvor, drakar och prin-
sessor … 

Inb.
Bok Lilla Vickevire  
best. nr LUTF 6454
Pris: 170 kr

CD Tio små sprattelgubbar  
best. nr LUTF 1358
Pris: 150 kr

Lilla Vickevire    
och hans vänner
Gunlög Rosén

Ur innehållet: Fingrarna vill busa, 
Frukt, Ingen har tid, Kisse, Slicka på 
glass, Bordsskick, Kniv, gaffel och 
sked, Sim Sam Sopp, Racerbilen, 
Lilla hamstern, Farliga tigrar, Clow-
nen, En blomkruka, Prinsessan och 
draken, Ett litet busigt troll, Hurra 
för allihopa …

För nyfikna 
öron och glada 
fötter 
Kerstin Linzander 
Marianne Aurell-Hellström 

En klassiker inom musik- 
och rytmikundervisningen 
inom förskola, grundskola 
och kultur-skola. En guld-
gruva för alla som arbetar 
med musik med barn i 
grupp. 
En metodikbok och två 
repertoarböcker med ca 90 
sånger. 
Samtliga sånger finns på CD!

Hej på dej skolan!   best. nr CG 6782
Pris: 196 kr

Repertoarbok 2   best. nr CG 6708
Pris: 196 kr

Metodbok   best. nr CG 6706
Pris: 196 kr

CD   best. nr GE 10443
Pris: 160 kr

Hela paketet   best. nr CG 6706x
Pris: 598 kr

Sånger för de 
allra minsta

Gunlög Rosén
Gustav Rosén

Lilla

SångSkafferiet
Med hjälp av Lilla Sångskafferiet skaffar du snabbt påfyllning i din repertoar av enkla, roliga, 
medryckande och pedagogiska sånger som passar för barngruppernas sångsamlingar. I Lilla 
Sångskafferiet finns sånger och lektips för de allra minsta barnen. På skafferiets hyllor finner du 
nyskrivna namnsånger, rörelsesånger och danslekar, håll-igång-sånger och varva-ner-sånger. 

På hylletiketterna i Lilla Sångskafferiet står teman som ”Titta – peka”, ”Röra på kroppen”, ”Leka”, 
”Julen” med mera, och du kan lätt få uppslag till roliga och lärorika temasamlingar.

Förutom sånger för samlingen finns också sånger och ramsor som passar för andra tillfällen i 
vardagen på förskolan, som matstunden, vilan och gympapasset. Här finns sånger som handlar 
om att utforska kroppens möjligheter, att hjälpa till i köket, att fira jul, att längta efter någon och 
om att vara tillsammans.

Så för dig som hungrar efter ”matnyttigheter” eller för dig som bara är lite småsugen på något nytt 
och lustfyllt – det är bara att rota runt i skafferiet, här finns många godbitar att hämta!

GE 11961

Upphovsmän till Lilla Sångskafferiet är Gunlög Rosén och Gustav Rosén.

Sånger för de allra minsta

9 7 8 9 1 7 7 4 8 3 3 1 1

ISBN 978-91-7748-112-6
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Sånger för de 
lite större

Gunlög Rosén
Gustav Rosén

Stora

SångSkafferiet
Med hjälp av Stora Sångskafferiet skaffar du snabbt påfyllning i din repertoar av medryckande 
sånger som passar för barn i senare delen av förskolan, förskoleklass och de första skolåren.

Sångerna i Stora Sångskafferiet bjuder på stor bredd och rik variation, samtidigt som de är lätta 
att lära sig.

På skafferiets hyllor finner du nyskrivna rörelsesånger och danslekar, men också pedagogiska 
sånger kring djur och natur, väder, vind och vatten. Här finns sånger om självkänsla, sånger om 
kamratskap och sånger som stärker samhörigheten i gruppen.

Alla sånger finns inspelade på en cd som följer med boken. 

Så för dig som hungrar efter ”matnyttigheter” eller för dig som bara är lite småsugen på något nytt 
och lustfyllt – det är bara att rota runt i skafferiet, här finns många godbitar att hämta!

GE 11962

Upphovsmän till Stora Sångskafferiet är Gunlög Rosén och Gustav Rosén.

Sånger för de lite större

ISBN 978-91-7748-332-8
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Lilla och stora Sångskafferiet
Gunlög Rosén/ Gustav Rosén   

I LILLA SÅNGSKAFFERIET 
får du påfyllning av din 
repertoar av enkla, med-
ryckande och pedagogiska 
sånger för barngruppernas 
sångsamlingar, matstund, 
vila och gympapass.
Innehåller cd.

Bok+CD Lilla sångskafferiet
best. nr GE 11961
Pris: 269 kr

Bok+CD Stora sångskafferiet
best. nr GE 11962
Pris: 269 kr

För dig som hungrar efter matnyttigheter 
eller för dig som bara är lite småsugen 
på något nytt och lustfyllt – det är bara 
att rota runt i skafferiet, här finns många    
godbitar att hämta!

CD ingår i 
sångböckerna

Tio små     
sprattelgubbar

En cd med låtar för de 
allra minsta. Fingerlekar, 
vilvisor med mera.

Lek- och 
peksånger
Cecilia Byström 
Sånger för barn med pek-
si dor, lekar och akti vi tets-
förslag. 
Innehåller cd.

Lek och peksånger
best. nr SKG 10014 
Pris: 176 kr

I STORA SÅNGSKAFFERIET 
finns nya sånger för barn 
i senare delen av försko-
lan och de första skolåren. 
Såväl lekfulla sånger som ger 
utrymme för improvisation, 
med möjligheter att hitta på 
egna verser, ljud och rörel-
ser, som stillsamma sånger 
med tänkvärda texter.
Innehåller cd.
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Den magiska trädgården
Christina Nordstrand

Bok  Den Magiska Trädgården 
best. nr LUTF 6614
Pris: 160 kr

CD Den Magiska Trädgården 
best. nr LUTF 1648
Pris: 140 kr

I Den magiska trädgården kan allting hända. Här 
finns många roliga figurer som alla sysslar med 
musik. Vi får bland andra träffa Myran Tyra och Bo, 
Arga Getingen och Snigeln Kristina. 
Boken innehåller sexton nya sånger som vänder sig 
till barn från förskoleåldern och upp till tio år. I 
anslutning till varje sång finns små kommentarer som 
kan användas som utgångspunkt för samtal/lektioner 
om olika musikstilar och instrument.  
Till boken finns en CD (köps separat) där barn och 
vuxna sjunger sångerna. Om man inte kompar själv 
finns alla sångerna också som singbackversioner. 
Inb. färg. (Från ca 5 år)   

Bok + CD Kom o va mé 
best. nr 978-91-8849-610.2
Pris: 210 kr

UNDER SAMMA HIMMELUNDER SAMMA HIMMEL

Tio sånger av Karin Håkansson 
och Andreas Andersson

Under samma 
himmel
Karin Håkansson  
Andreas Andersson

Genom djurens ögon får vi ett 
lustfyllt möte med vårt mång-
kulturella samhälle. I tio härligt 
medryckande sånger möter vi bl. 
a. en iransk mygga som diggar 
disco och en rappande panda 
från Kina.

CD:n innehåller sångerna i både 
lyssnar- och sing along-version.

Kom o va mé
Låt&Leklagets sångbok 
med singback-CD

Härliga, svängiga låtar som rik-
tar sig till alla som gillar musik 
och att ha kul.

På den medföljande CD:n finns  
sång- och singbackversioner av 
alla låtarna. 

Tut i rutan
Innehåller många gam la bekanta 
men också många nyare här li ga 
låtar. 
Ackord  samt utskrivet piano komp.

Gullan Bornemark

Klang i bygget 
Trallvänliga låtar för de minsta 
barnen. På en dörr står det Afrika, 
vem bor där?

Bok Klang i bygget   best. nr AIR 2303
Pris: 139 kr

Bok Tut i rutan   best. nr AIR 2327
Pris: 264 kr

Bok Under samma himmel   
best. nr GE 11186
 75 kr Pris: 79 kr

CD Under samma himmel    
best. nr GE 10880
Pris: 104 kr

Mojes sångbok
best. nr ge 11703 
Pris: 99 kr

Mojjes sångbok
Melodi, text och ackord till 15 
av Mojjes bästa låtar, mängder 
av bilder och ett och annat pys-
sel. 

Innehåller även en sing-along-
CD.
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Sångbok
• 120 roliga och svängiga  
    sånger 
• fint illustrerad i färg 
• enkla spelstämmor
• rörelseförslag 
• tydliga noter
• enkla ackord

Ur innehållet: Välkommen in i musiken, 
Alfabet Blues, Lucky Luke, Kazoo, Afrika, 
Hajarna, Gå och fiska, Regnrock, Räkne-
polska, We Are All the Winners, Samba för 
fred …

Sångbok 
best. nr LUTF 36
Pris: 271 kr

MUSIKSKATTEN 
för barn mellan 6–12 år
Rolig, kreativ och omväxlande undervisning med Musikskatten!

Musikskattens olika CD

Sång-CD 1
best. nr LUTF 1310  (Sid. 1–43 i sångboken) 

Sång-CD 2 
best. nr LUTF 1327  (Sid. 44–81 i sångboken) 

Sång-CD 3 
best. nr LUTF 1334 (Sid. 82–119 i sångboken) 

Sång-CD 4 
best. nr LUTF 1341(Sid. 120–149 i sångboken)

Swing It …!
Engelsk sångbok och singback-CD med 50 låtar 
för grundskolans lägre årskurser. Både traditionella 
engelska och amerikanska sånger och nyare rock- och 
poplåtar. I anslutning till sångerna finns ordlistor. Inb. 

Ur innehållet: Cotton-Eye Joe, Meet the Flintstones, Rock Around the Clock, 
Swing It! Going To the Zoo, He´s Got the Whole World, We Are All the World …

Elevtexthäfte till sångboken säljes i paket om 10 
häften.

Sångbok + CD 
best. nr LUTF 88496082
Pris: 233 kr

Texthäfte, 10-paket, 
best. nr LUTF 6331
 Pris: 265 kr

Tips- och idébok
Massor av idéer kring 
sångbokens låtar. Dans- 
och rörelseförslag, sång- 
och spelstämmor, drama-
tiseringar, komponerande, 
instrumentbygge m.m.  
Idébokens inledande 
kapitel med metodiska 
råd om sång, spel, rörelse, 
lyssnande och planering 
gör den till en komplett 
handbok för alla som 
har musik i grundskolans 
lägre årskurser. Spiral

Tips-idébok 
best. nr LUTF 366
 Pris: 330 kr

Materialet med sångbok, idébok och CD-skivor är 
ett utmärkt hjälpmedel för alla som undervisar i 
musik i grundskolans lägre klasser. 

4 CD där barn och vuxna sjunger
sångbokens samtliga låtar.
Pris per styck: 150 kr

Paketpris 4 CD
Sång-CD 1-4   best. nr LUTCD 131–134 
Pris: 402 kr  

Komp-CD (4 st CD)  
best. nr LUTF 3622
 Pris: 395 kr

Komp-CD box
4 CD med häftiga komp tillsångbokens samtliga låtar. 
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Låtar året runt 
Sångböcker som innehåller 
12–14 låtar för varje årstid. De 
flesta sångerna är nyskrivna men 
några gamla godingar som till 
exempel Lasse Åbergs Hårda 
paket ingår också. 
Sångböckerna är fint illustrerade 
i färg. 
Till varje årstid finns även för-
slag på en rytmiklektion. 

På CD-skivorna finns alla låtar 
både som sång- och 
singbackversioner. 

Ur innehållet i VÅR SOMMAR: Nu så 
kommer våren, Mot Blåkulla, Lurvisa, Vi vill 
spela fotboll, Fågelbröllop, Nu är sommar´n här, 
Picknick, Det är för varmt, Badbollstango …

Ur innehållet i HÖST VINTER: Hösten är 
här, Sängliggar-rock, Kastanjen, Förkylningsvisa, 
Pumpakungen, Komposten, Snöflingor, Advents-
ljus, Kalle Kotte, Julklappar, Gamla Gubben Snö, 
Året går runt …

CD VÅR – best. nr 733-18-63 00-138-9 

CD SOMMAR – best. nr 733-18-6300-139-6

CD HÖST – best. nr 733-18-63 00-140-2 

CD VINTER – best. nr 733-18-6300-141-9

CD, pris per st  Pris: 150 kr

Bok VÅR-SOMMAR – best. nr 978-91-8849-635-5 

Bok HÖST-VINTER – best. nr 978-91-8849-636-2

Bok, pris per st: 212 kr 

NYHET!

Hej på dig skolan 
och andra sånger om                
skolbarns vardag 

Birgitta Bäckström

Fina visor om hän  delser i 
skolbarnens vardag och följer 
årets växlingar. Melodi, text och 
ackord analys.

Hej på dej skolan!   best. nr CG 6782
Pris: 79 kr

Här kommer jag!   best. nr CG 6968
Pris: 70 kr

Kul att se dej!   best. nr CG 7216
Pris: 79 kr

Nu sätter vi igång   best. nr CG 7506
Pris: 79 kr

Hänger du med   best. nr CG 10547
Pris: 79 kr

Längre än längst 
best. nr GE 11354
Pris: 234 kr

Bok+CD Flytande form, inb.
best. nr GE 12970
Pris: 249 kr

Sinnenas spektakel 
best. nr GE 12051
Pris: 234 kr

CD 
ingår!

En musikbok om våra sinnen

Sinnenas Spektakel – en m
usikbok om

 våra sinnen

Fäll ut dina vingar och flyg iväg i en balansdans! 
Önska en frukt som smakar bra, ut och sniffa  
med din luktmackapär och klia loss från topp till tå!

Välkomna med på ett Sinnenas Spektakel! I denna 
musikbok bjuder vännerna Keniso och Sinsabell in till ett 

färgsprakande och fartfyllt musikäventyr som uppmanar till 
kreativa upptåg med samtliga sinnen på spänn.

Materialet riktar sig främst till barn i förskoleålder och de lägre skol åren och 
har en tydlig förankring i läroplanen. Nyskrivna låtar varvas med aktivitetstips 
och fakta som väcker förundran och nyfikenhet kring våra sinnen. Titta, lyssna, 
smaka, lukta och känn på både fantasi och verklighet i en utforskande miljö.

Med boken följer en CD med alla sångerna och sing -along -spår. 

Sinnenas Spektakel är ett rytmikpedagogiskt helhetskoncept skapat av 
Ensemble Yria. Ensemblen består av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin 
Westberg och Madeleine Wittmark, som alla är verksamma musiker och 
rytmiklärare utbildade vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

GE 12051 9 7 8 9 1 7 7 4 8 3 2 9 8

ISBN 978-91-7748-329-8

Längre än 
längst
Ensemble Yria

I Längre än längst får barn i 
den lägre skolåldern upptäcka 
rymden i musik, sång och 
rörelse. Elva ny skriv na låtar 
hjälper till att både ställa stora 
frågor och ge små svar.

Sinnenas 
spektakel
Ensemble Yria

Med Sinnenas spektakel bjuds 
barn i förskoleåldern in till 
ett färg sprakande och kreativt 
musik äventyr. Ett interaktivt, va-
rierat och engagerande material 
där temat är våra fem sinnen.

Illustrationer: 
Mia-Maria Güettler

Illustrationer: 
Mia-Maria Güettler

ENSEMBLEENSEMBLE

Flytande Form  
– en musikbok om vatten
Ensemble Yria

I Flytande form blandar 
Ensemble Yria nyskrivna låtar 
med fakta, tips och uppdrag. 
Innehållet berör vetenskap, 
språk, musik och andra konst-
former, samt reflekterar över 
myter, sociala interaktioner 
och samtidsfrågor. 
Flytande form är skapad av 
Ensemble Yria i samarbete 
med barn, forskare och peda-
goger. 
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Visor året om
Teresia

Tjugo av Teresias populära 
barnsånger i ett rikt illustrerat 
häfte. Här finns bland andra 
de älskade Hej sa ett äpple och 
Det bästa med julen. Många av 
sångerna har tidigare publi-
cerats av Almqvist & Wiksell 
men har här fått en ny inram-
ning med teckningar i fyrfärg 
av Bo Mossberg.

Titta Titta
Owe Thörnqvist

Följ med till småbusiga folk-
skoleklassen i Sverkerskolan i 
Uppsala, till den tid då det fanns 
bläckhorn och tramporgel i 
klassrummen. Owes klassiska 
barnvisa från 1953 har blivit en 
musikalisk bildberättelse – en 
sagobok för de mindre barnen 
full av underfundigheter, humor 
och roliga detaljer. Läs sagan, 
lyssna på cd:n med originalin-
spelningen som följer med bo-
ken eller spela själv. Noter och 
ackord finns längst bak. Titta 
titta får ni se!

Fem myror 
är fler än fyra 
elefanter
Sångboken

Det här är guldnostalgi för 
alla oss som älskade tv-pro-
grammet – och en skattkista 
för kommande generationer! 
Här finns alla de oförglömliga 
sångerna, som Här och där, O-
låten och Elefanten 1–20, med 
melodistämmor, texter och 
ackord samt originalteckningar 
av Owe Gustafson i fyrfärg.
 

NYHET!

Körskafferiet  
best. nr GE 12388
Pris: 58 kr

Körskafferiet
Gunlög Rosén/Gustav Rosén    
Anna Cederberg, arr 

Ett urval ur den omtyckta 
Stora sångskafferiet i arr för 
barnkör.

Innehåll: Naturens skafferi, Gröna fingrar, 
Frukt, Vår gamla ek, Ro i lugn och ro, Mörker-
sång, Ryttarna, Våga

Godbitar 
för barnkör

Gunlög Rosén
Gustav Rosén
Arrangemang:
Anna Cederberg

KÖRSKAFFERIET

Spökrösten
Sven Linell

15 visor till underfundi ga texter 
av Britt G Hallqvist. Text och 
utskrivet pianoackompanje-
mang.

Några av visorna har separat 
spelstämma för diskantinstru-
ment.

Spökrösten
best nr CG 6350 
Pris: 79 kr

Titta Titta, Inb.
best nr NF 5928
Pris: 152 kr

Fem myror är fler än fyra elefanter, Inb.
best nr NF 1046
Pris: 140 kr

Visor året om, 32 s, Inb.
best nr NF 1046
Pris: 134 kr

Bok Körlek häft.
best. nr GE 10380
Pris: 179 kr

Körlek
Ing-Mari Janzon

En bok om förmågan att 
lyssna och koncen trera sig, 
stärka  gemenskap och samspel 
i gruppen, utveckla kreativi-
teten, skapa trygghet, stärka 
självförtroendet m.m.
Allt detta med musiken i cen-
trum och leken som form. 
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SHOWTIME!
En discomusikal som tar upp frågor som 
är särskilt angelägna för ungdomar i de tidi-
gare tonåren. Musikalen innehåller 12 låtar och kan 
enkelt sättas upp i ett vanligt klassrum. 
Materialet består av ett häfte med manus, noter och 
sångtexter samt en CD. 
På CD:n finns låtarna i både demo-versioner och i 
minus-one versioner där sången är borttagen så att de 
agerande kan sjunga till inspelningen.

I samma båt
Att komma överens är inte alltid så lätt. Och att 
förstå varandra fast man är olika. Men hur det än är 
sitter vi i samma båt – och om hur man får den på 
rätt köl berättar Åsa Hagbergs och Nadja Erikssons 
barnmusikal. I samma båt utgår från historien om 
Noas ark, men kan sträcka sig längre än så. Via alla 
de djur som ska samsas på arken är det en underhål-
lande och rolig resa för såväl barn- som skolkörer 
att ta upp kärleken till sin nästa i det sammanhang 
vi befinner oss i. Här ackompanjerat av svängiga 
låtar i alla tänkbara musikstilar och djurstilar.

Rock´n Rollers Club
Singbacksångbok och musikal om skolans arbets-
klimatet. Sångtexterna tar upp ämnen som mobb-
ning, klotter och den första förälskelsen. Manuset 
kan anpassas till den egna skolans situation. Boken 
innehåller också tips för att sätta upp musikalen samt 
koreografiförslag.  
Från 10 år.  
CD med alla låtar i både sång- och singbackversioner. 

CD Rock´n Rollers Club 
best. nr 733-18-6326-351-0
Pris: 150 kr

Hallå rymden – hej spejs! 
Musikal för årskurs 2–4 om rymden, planeter och 
årstider. Materialet består av musikalhäfte och CD. 
I musikalhäftet finns manus som får kopieras till 
klassen, noter med rörelseförslag, rekvisita- och kläd-
lista samt praktiska tips. 
På CD:n finns alla låtar, både med och utan sång, 
samt ljudeffekter. Det finns också videoklipp från en 
föreställning där du ser hur danserna kan gå till och 
hur kostymerna kan se ut.

SHOWTIME, häfte 
best. nr  978-91-8849-651-5 
Pris: 127 kr

I SAMMA BÅT, häfte 
best. nr  GE 12332 
Pris: 139 kr

Hallå Rymden, häfte + CD
best. nr P 978-91-8849-637-9 
Pris: 599 kr

Pianobok Rock´n Rollers Club 
best.nr 978-91-8849-628-7
Pris: 127 kr

Sångbok Rock´n Rollers Club Inb.
best.nr 978-91-8849-627-0
 200 kr Pris: 212 kr

SHOWTIME, CD (köpes separat)
best. nr  733-18-6300-151-8
Pris: 150 kr

 Så här 
säger Lars Hjort, 

Parkskolan i Laholm 
som gjort Showtime 

tillsammans med klasser i 
årskurs 6:

Bra låtar i modern tappning. 
Melodier satte sig, texter och 
budskap gick hem. Sångerna 
inspirerade till att göra egna 

rörelser.  Vi gjorde 6–7 
föreställningar som blev 

succé.

NYHET!

SENSUS KÖRMUSIK NR 911

Musikal för barnkör 
och piano

ÅSA HAGBERG  •  NADJA ERIKSSON 
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 Så här 
säger Lars Hjort, 

Parkskolan i Laholm 
som gjort Showtime 

tillsammans med klasser i 
årskurs 6:

Bra låtar i modern tappning. 
Melodier satte sig, texter och 
budskap gick hem. Sångerna 
inspirerade till att göra egna 

rörelser.  Vi gjorde 6–7 
föreställningar som blev 

succé.

Elgitarr från början del 1 och 2

Komplätt gitarr del 1 och 2 

En kompskola med sammanlagt 
över 80 populära låtar arrangerade 
med både enkla och avancerade 
ackord. Materialet kan lätt kan an-
passas till både nybörjare och mer 
erfarna gitarrister. 

Ur innehållet del 1:
Benen i kors, Felicia adjö, Flickan och kråkan, 
Knockin´ on Heaven´s Door, Kungens man, Last 
Christmas, Love Is All Around, Seasons In the Sun, 
Wind of Change, Let It Be, Veronica m.fl. 

Komplätt gitarr 1 Häft. 
best. nr 978-91-8849-623-2
Pris: 160 kr

CD till del 1 
best. nr 733-18-6318-161-6
 120 kr Pris: 150 kr

Komplätt gitarr 2 Häft. 
best. nr 978-91-8849-624-9
Pris: 160 kr

Ur innehållet del 2:
A Winter Shade of Pale, Båtlåt, Candle In the Wind, 
Get Back, Himlen runt hörnet, Killing Me Softly, 
Summer In the City, Vandraren, What´s Up m.fl.

För nybörjaren som direkt vill lära 
sig spela låtar till inspelade komp.

Materialet, som är i stigande 
svårighetsgrad, är huvudsakligen 
inriktat på melodispel och enklare 
improvisationsspel. Samtliga låtar 
är noterade både som noter och 
tabulatur. Repertoaren består av 
allt från specialskrivna enklare låtar 
till teman eller riff från välkända 
hitlåtar.

Elgitarr från början del 1 + CD        
best. nr 978-91-8849-640-9
Pris: 210 kr

Elgitarr från början del 2 + CD        
best. nr 978-91-8849-641-6
Pris: 210 kr

 

 

CD

 

 

CD

I anslutning till låtarna finns anvis-
ningar för spel i rockgrupp i form 
av grepptabeller, noter eller tabula-
turer för gitarr, keyboard, elbas och 
trummor.

Till varje bok medföljer en CD 
med samtliga låtar i två versioner, 
dels en ”demoversion” och dels en 
”play-along-version” där melodin 
är borttagen. Häft. 

Kompa enkelt på gitarr del 1 och 2

Visar hur man med några enkla 
ackord kan kompa ett stort antal av 
våra mest omtyckta och välkända 
låtar.
Lämpar sig såväl för självstudier 
som undervisning i grupp.

Ur innehållet del 1:
Balladen om Cecilia Lind, Flickan i Havanna, Ta mig 
till havet, The Rose, Idas sommarvisa, What Shall We 
Do, Yellow Submarine …

I del 2 lär man sig barrégrepp och 
enkla basgångar.

På CD-skivorna finns böckernas 
samtliga låtar och komptyper. 
CD köps separat.

Ur innehållet del 2:
Ain´t She Sweet,  Det gåtfulla folket, Diana, Du är 
den ende, Greensleeves, Ikaros, La Cucaracha, Trazan, 
Smile…

Bok  Kompa enkelt del 1 Häft.
best. nr 978-91-9706-590-0
Pris: 156 kr

CD Kompa enkelt del 1 
best. nr 733-18-6323-110-6
Pris: 135 kr

Bok Kompa enkelt del 2 Häft.
best. nr 978-91-9706-597-9
Pris: 156 kr

CD Kompa enkelt del 2
best. nr 733-18-6324-120-4
Pris: 135 kr

GITARR
  komplätt

Jonas Thun

1
m u s i k f ö r l a g e t
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LUTFISKEN

CD
  vi spelar

UKULELE
                     1

LUTFISKEN

CD
  vi spelar

UKULELE
                     2

Häfte och CD i två delar där nybör-
jaren lär sig kompa enkla låtar på 
ukulele. 
På CD-skivorna finns låtarna i både 
”demo-versioner” med orkester, 
ukulele och sång och ”minus-one-
versioner” utan ukulele och sång. 
Enkelt och kul att själv spela och 
sjunga till! Materialet passar såväl 

Vi spelar ukulele del 1, inkl. CD Häft. 
best. nr LUTF 6485

Vi spelar ukulele del 2, inkl. CD Häft. 
best. nr LUTF 6492

Pris per del: 124 kr

för klassundervisning som för 
vuxna som vill lära sig spela på fes-
ter m.m. Del 1 innehåller 23 låtar, 
del 2 16.

Ur innehållet: Alldeles lagom, Apans sång, The 
Ukulele Band, Samabalele, Nu är det sommarlov, 
Varm korv boogie, Pack a Bale of cotton, Jingle Bells, 
Oh Boy…

Vi spelar ukulele del 1 och 2

Daniel Berg

I Spela marimba 1 får man lära sig 
att spela marimba och läsa noter. 
Varje låt har två stämmor (som går 
att spela på samma marimba) – en 
för eleven och en för läraren. 

I del 2 utvecklas marimbaspelet och 
man får bl.a. lära sig att spela med 
fyra klubbor och att ackordsätta 
melodier. Även här har varje låt har 
två stämmor  – en för eleven och en 
för läraren. 

Spela

MARIMBA
del 2

Daniel Berg

LUTFISKEN

Daniel Berg är en framgångsrik 
slagverkssolist med marimba som 
huvudinstrument. Han undervisar 
vid Kulturskolan i Stenungsund, 
Ljungskile folkhögskola samt vid 
musikhögskolorna i Örebro och 
Göteborg.

Spela Marimba del 1 48 sid. Häft.
best. nr 978-91-8849-652-2
Pris: 159 kr
Spela Marimba del 2 48 sid. Häft.
best. nr 978-91-8849-653-9
Pris: 159 kr

Ur innehållet: Alla fåglar kommit re’n, Björnen 
sover, Blåsippor, Bä bä vita lamm, Du ska inte tro 
det blir sommar, Ekorren, Guantanamera, Gubben 
Höst, Igelkottaskinnet, I like the flowers, Ju mer vi är 
tillsammans, La Bamba, Luciasången, Nu tändas tusen 
juleljus, Och flickan hon går i dansen, Ridom, ridom, 
Sakura, Si god afton och god kväll, Sko, sko liten häst, 
Små grodorna, Sockerbagaren, Stilla natt, Ulv och räv 
och hare, Vem kan segla, Viva la musica, Vår tupp är 
död, When the Saints

Stefan Löfvenius

En bok som kan använ das på 
många sätt i olika samman hang: 
som ackord spelsmaterial för ny bör-
jar  grupper i gitarr, som basmaterial 
i lågstadiets musikundervisning, 
som reper toar samling med musik 
från olika länder.

Sjung och spela gitarr

Sjung och spela gitarr
best nr CG 6251
Pris: 219  kr

Spela marimba del 1 och 2
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Keyboardboken del 1 och 2 Kompa på piano del 1 och 2 

I del 1 lär du dig kompa och spela melodier efter noter 
och ackordbeteckningar. Lämplig både för nybörjare 
och fortsättningselever. 

Ur innehållet del 1:
Amzing Grace, Bär ner mig till sjön, Diana, Streets Of London, The Rose, Woodeli 
Atcha …
I del 2 visas hur man kan kompa popballad, swing, 
country&western, latin m.m. Till många av låtarna 
finns trumrytmer och spelstämmor. 

Ur innehållet del 2:
Blommig falukorv, Imagine, Isn´t She Lovely, Love Me Tender, Ta mig till havet, 
Waterloo …

En introduktion i hur man kan kompa och utveckla 
sitt spel genom att använda de nya keyboardens auto-
matik. Lämpar sig både för självstudier och handledd 
gruppundervisning. 

Ur innehållet del 1:
Fjäril vingad, I Like the Flowers, I natt jag drömde, Matilda, Ob-la-di Ob-la-da, 
See You Later Alligator, Super Trooper, Vem kan segla, When the Saints …

Ur innehållet del 2:
All My Loving, Amazing Grace, Besame Mucho, Five Foot Two, Get Back, 
Jericho, Lambada, Let´s Rock, Smile … 

På CD-skivan är alla låtarna inspelade med komp och 
melodi på var sin kanal. CD köps separat.

Bok Keyboardboken del 1 Häft. 
best. nr 978-91-9706-598-6
Pris: 156 kr

Bok Keyboardboken del 2 Häft. 
best. nr 978-91-8849-605-8
Pris: 156 kr

CD Keyboardboken del 2 
best. nr 733-18-6328-220-7
Pris: 135 kr

Bok Kompa på piano del 2 Häft.
best. nr 978-91-8849-609-6
Pris: 180 kr

Bok Kompa på piano del 1 Häft.
best. nr 978-91-8849-606-5
Pris: 180 kr

CD Kompa på piano del 1
best. nr 733-18-6300-136-5
Pris: 135 kr

Elementär 
musikteori
Åse Söderqvist-Spering

Passar för enskilda elever, 
klass undervisning eller 
själv stu dier.

Elementär musikteori Häft.
best. nr CG 7390
Pris: 139 kr

KEYBOARDBOKEN
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Grundläggande

musik- och 
ackordlära

Birger Nilsson
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Grundläggande 
musik- och
ackordlära
Visar hur man tar ut och 
spelar efter ackordanalys. 
Förklarar notsystemet, och 
skalor, tonarter och ackord.
(Materialet ingår även i Kompa på piano) 

 

Musik- och ackordlära  Häft, 32 sid.  
best. nr LUTF 6386 
Pris: 79 kr
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Barn och sång
Gunnel Fagius, red

Boken pre senterar kunskaper 
om spädbarnets joller, om 
barnröstens anatomi och och 
klangliga möjligheter och hur 
barnets hjärna tar emot tidiga 
musikaliska impulser. 
Boken innehåller en teoretisk 
och en praktisk del. Den sen-
are presen terar övningar och 
sånger för barn från förskola 
och upp i 10-årsåldern. 
Med boken följer en cd.

Barn och sång bob + CD
best. nr  SL32639-01   
Pris:  419 kr

Bok Spela med hela kroppen häft.
best. nr GE 11937
Pris: 398 kr

Utveckla språket med musik
best. nr SSM 10888
Pris: 379 kr
Utveckla språket med musik
best. nr GE 10931
Pris: 379 kr

9 7 8 9 1 7 7 4 8 3 2 2 9

ISBN 978-91-7748-322-9

Författaren Eva Nivbrant Wedin går igenom rytmikmetodens 
grundläggande principer, hur man kan utveckla musikalitet,  
gehör, rytmkänsla och instrumentteknik genom kroppsrörelser 
och genom att använda flera olika sinnen.

I boken finns förslag på övningar, arbetssätt och lektions-
planering, tips på redskap som kan användas, musikförslag samt 
mängder med färgfoton. Dessutom finns en genomgång av barns 
motoriska utveckling och kopplingen mellan rytmik, motorik och 
instrumentalspel.

Spela med hela kroppen vänder sig i första hand till musikstu-
derande samt verksamma musiklärare i kulturskola, grundskola, 
gymnasieskola och annan musikutbildning. Den kan även med 
fördel användas inom andra former av undervisning och i konst-
närliga sammanhang.

Eva Nivbrant Wedin är lektor i rytmik vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och 
har lång erfarenhet av undervisning i ryt-
mik och motorik. Hon är en efterfrågad 
föreläsare och håller workshops och stu-
diedagar både i Sverige och utomlands.

GE 11937
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Spela med hela kroppen är en utförlig bok om rytmik- 
metoden och hur den kan tillämpas i musikundervisningen  
– den första i sitt slag på svenska! 

Eva Nivbrant Wedin

Rytmikmetodens grundläg-
gande principer, hur man kan 
utveckla musikalitet, gehör, 
rytmkänsla och instrumenttek-
nik genom kroppsrörelser och 
genom att använda flera olika 
sinnen.
I boken finns förslag på 
övningar, arbetssätt och 
lektionsplanering, redskap, 
musikförslag samt mängder 
med färgfoton. 

Bok Rösträtt häft.
best. nr GE 12300
Pris: 279 kr

Rösträtt 
Ylva Holmberg red.

En bok om barns rätt till mu-
sik på barns villkor och att få 
göra sin röst hörd. 
Här behandlas områden som 
barnrösten i förhållande till 
vuxenrösten, barns delaktighet 
och inflytande. 
Boken innehåller även mäng-
der av rytmikinspirerade lekar 
och aktiviteter. 

Spela med hela 
kroppen

Eva Nivbrant Wedin

En praktisk bok om hur musik 
och rytmik kan användas som 
verktyg i läs- och skrivundervis-
ningen.
Del 2 bygger vidare på första 
boken. Här finns fler sånger 
med förslag på övningar och 
aktiviteter.
Böcker för grundlärare, för-
skolelärare och musiklärare 
samt studerande.

Utveckla språket 
med musik 1 & 2

Mats Uddholm

En bok om musik i vardagsar-
betet i för- och grundskola. 
Några av frågeställningarna:
• Finns det omusikaliska människor?
• Vem är musikundervisningen till för?
• Hur kan pedagogen tillvarata barnens  
   spontana musikintresse? 

Pedagogen, häft.
best. nr 978-91-8849-601-0
Pris: 176 kr

Pedagogen och  
den musikaliska  
människan

Musik och lärande 
best. nr SL37153-01
Pris: 299 kr

Ylva Hofvander Trulsson/ 
Anna Houmann (red.)

Utifrån aktuell forskning och 
praktisk erfarenhet beskrivs i 
denna bok vad som blir fruk-
tbart i musik lärandet och vad 
som kan begränsa kreativitet 
och skaparlust. Vidare behand-
las kreativitet och musik ur ett 
inkluderande perspektiv. 
Boken är avsedd för blivande 
och yrkesverksamma pedagoger 
inom olika skolformer.

Musik och 
lärande i 
barnets värld
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Trumskinn
Fina getskinn i två storlekar till 
trumbygget!  
Hur du bygger en trumma be-
skrivs i boken Bygg och låt.

23–24 cm diam.  best. nr LUTF701
Pris: 50 kr

36 cm diam.       best. nr LUTF702
Pris: 71 kr

Bygg och låt
Byggbeskrivningar på enkla mu-
sikinstrument.

Exempel på instrument: Maraccas, trummor, 
xylofon, kazoo, humla, panflöjt, banjo … 

Det finns också många tips på 
hur de färdiga instrumenten kan 
användas i barngruppen. Häft. 

Bygg och låt 
best. nr 978-91-8849-607-2
Pris: 99 kr

Äggmaraccas
Små i plast   
Färg Best. nr.

Silver LUT703
Guld LUT705
Röd LUT706
Grön LUT707
Blå LUT708

Pris: 30 kr
(Pris per par)

Loggboken för övning 
best. nr ge 11381
Pris: 59 kr

Nothäfte
best. nr ge 11380
Pris: 39 kr

Notskrivningshäfte
best. nr cg 7494
Pris: 39 kr

Nothäfte
4 system

GE 11380

omslag nothäfte.indd   3 2009-05-08   15:51:18

Notpapper         
för barn 

Fyra system på varje sida. Enkel 
musikteori på om slagets insida. 
Liggande a5-format, 24 sidor.

Notskrivnings-
häfte

Åtta system, varannan sida blank. 
a4-format, 32 sidor.

Loggboken   
för övning

Här kan man skriva upp vad man 
har i läxa och hur man övat. Gott 
om plats för anteckningar i både 
ord, noter och bild. Fungerar 
också som kontaktbok mellan 
hem och musiklärare. 
29 klistermärken med charmiga, musicerande 
figurer medföljer.   

Loggbok för övning GE 11381 • Kopiering förbjuden! • www.gehrmans.se • Illustrationer: Lotta Ekholm 

Loggbok för övning GE 11381 • Kopiering förbjuden! • www.gehrmans.se • Illustrationer: Lotta Ekholm 

Loggboken
för övning

Med klistermärken!
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Köpvillkor

Priser
Mervärdesskatt (moms) ingår i priserna. För kund som inte ska betala 
moms visas det faktiska priset exklusive moms i kassan.
Frakt tillkommer beräknad på vikt, leveranssätt och mottagarland. Frakt-
kostnaden visas i varukorgen och kassan.
Minsta ordervärde exklusive fraktkostnad är 150 kr.
Vi tillämpar stafflad rabatt – om du köper minst tio exemplar av en vara 
(artikelnummer) får du rabatt på den varan. Rabatten ökar stegvis ju fler 
exemplar du köper. 
Kunder som är berättigad till särskild rabatt (återförsäljare) ser rabatten i 
varukorgen och kassan, men i sökresultat och på produktsidor visas alltid 
ordinarie pris. Dessa kunder erbjuds inte fri frakt även om de betalar med 
kort.

Betalning
Privatkunder betalar alltid med kort. Företag kan välja att betala mot 
faktura som förfaller till betalning efter 30 dagar. Ange fakturanummer vid 
betalning!
 Vid betalning efter förfallodagen debiteras Riksbankens referensränta + 8 % 
samt kravavgift 50 kr.

Bankgiro: 5264-6866  |  Plusgiro: 494 10 03-8

IBAN: SE 25 9500 0099 6042 0012 4685  |  BIC: NDEASESS

Leverans
Beställ gärna via vår hemsida Gehrmans.se för snabbast och säkrast leve-
ranser.  Vi levererar normalt ordern inom 4 arbetsdagar.  Till det kommer 
transportföretagets tid. För beställningsartiklar (varor från andra förlag) 
varierar leveranstiden beroende på vår leverantörs leveranstid.
Vi levererar normalt alla försändelser med A-brev eller Postpaket. Porto 
eller frakt betalas av köparen. Vid brådskande beställningar ring vår kund-
tjänst för besked.

Se rubriken Priser ovan för information om leveranskostnad.

Restorder
Tyvärr kan det förekomma att någon artikel är tillfälligt slut. Vi restnoterar 
då din order i högst 3 månader och sänder den så fort vi fått in materialet.

Reklamation
Reklamation av felaktigt eller skadat gods ska göras snarast möjligt och 
senast inom 2 månader från varans mottagande. Vid reklamation med paket 
skickas en returfraktsedel till köparen, efter överenskommelse med Gehr-
mans Musikförlag. Reklamation med brev ska märkas med ”B-post betalt” 
och efter överenskommelse med Gehrmans Musikförlag.

Ångerrätt (gäller endast privatpersoner)
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen då varan mottagits. 
Frakt och returfrakt betalas av köparen. Gehrmans Musikförlag måste dock 
alltid kontaktas innan något returneras! Returer av skadat material kredi-
teras ej. Returer mot postförskott löses ej ut. CD kan endast returneras i 
obruten förpackning. 

Outlösta paket
Beställt material som ej hämtats ut debiteras med frakt och returfrakt samt 
en administrativ kostnad på 50 kr.

Kopiering
Det är inte tillåtet att kopiera köpt material om inte annat anges eller 
efter särskild uppgörelse med Gehrmans Musikförlag AB
08-610 06 00.
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