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Lær at spille klaver på en sjov og nem måde. Klaverleg er udviklet til børn fra 4 år, forældre og
bedsteforældre. Klaverleg bygger på et univers af ikoner i stedet for de traditionelle noder. Det kræver ingen
musiske forudsætninger, alle kan være med. Bagerst i bogen finder du tangentstrimlen, som nemt sættes på
klaveret. Klaverleg består af 33 kendte sange (27 børnesange + 6 voksensange) samt spilletips og ekstra

legemateriale. Klaverleg er rigt illustreret. Bogen er bind I i klaverlegsserien.

Efter kun 10 min. Det er nemt og sjovt. Klaverleg Tilbyder et bredt udvalg af mærkevarer der imødekommer
alle dine behov.Klaverleg Professionelle kunderepræsentanter er klar til at hjælpe dig med at vælge

reklameartikler.

Klaverleg

Midlertidig utsolgt. Klaverleg bind 1 består af 33 kendte sange 27 børnesange 6 voksensange samt spilletips
og ekstra legemateriale. Lær at spille melodier ud fra ikoner i stedet for. Bogen henvender sig til børn der er
klar til at lære noder f.eks. Bogen bygger på Klaverlegs karakteristiske ikonunivers og tager over dér hvor
første bind slutter. Med klaverleg er det udtrolig let og intuitivt for barnet at komme hurtigt og let ind i

klaverets verden og begynde at spille musik som de kender forfra og bagfra. Spil efter flyvemaskine elefant
og citron. I Klaverleg er de almindelige noder afløst af skønne ikoner i mange. 30 kendte børnesange 6.

Klaverleg bind 2 for to hænder blå for to hænder. Systemet gør. Køb Klaverleg bind 1 for børn forældre og
bedsteforældre grøn af Pernille Holm Kofod som bog på dansk til. Med ikonerne som hjælpere kommer du

hurtigere ud af starthullerne og er garanteret en succesoplevelse med dit spil. Børn kan lære at spille melodier
ud fra ikoner i stedet for noder. Børn kan lære at spille melodier ud fra ikoner i stedet for noder. Bagerst i
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bogen finder du tangentstrimlen som nemt sættes på klaveret. I Klaverleg er ikoner et redskab til at lære at
spille klaver. Klaverleg bind .
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