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Dansk sang max - melodibogen Hent PDF Forlaget skriver: Skolesangens kanon i 4. reviderede udgave.
Nu med 490 sange. 393 danske og 97 udenlandske.

Målgruppe: 3.-10. klasse og primært fagene musik, dansk (herunder svensk og norsk), engelsk, tysk og
fransk. Desuden er udvalget af sange velegnet til fælles samlinger, som fx morgensang.

Konsulenter: Kim Andersen, Gertrud Garcia Arozarena, Søren Bechmann, Inge Bærentzen, Susanne Hvitved,
Niels Leonhard Rebsdorf, Charlotte Simmelkjær, Erik Sommer og Inger Ubbesen

Emner:

Morgen, Aften, Salmer, Året, Vinter , Forår, Påske, Pinse, Sommer, Efterår, Advent/jul, Bibelhistorie,
Historie, Folkeviser, Danmark, Kærlighed, Mennesket, Min hverdag, Blandede danske.

Nordiske lande: Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Øvrige lande og emner: England, Irland, Skotland, Australien, USA, Negro spirituals/Gospels, Christmas
Songs and Carols, Tyskland, Frankrig. Desuden 1 sang fra hvert af følgende lande: Bosnien/Herzegovina,

Irak, Iran, Libanon, Marokko, Pakistan, Polen, Serbien, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet og Vietnam.

Der er korte noter og gloser til næsten alle udenlandske sange.

Danske sange
Ethvert folk har sine sange. Forsvinder sangene, forsvinder samtidig fornemmelsen af at være et folk.

Efterhånden, som vi rykker sammen i verden, forstærkes behovet for at kende sine rødder, sin historie, kultur
og sange. Dette er vel grunden til, at interessen for at synge de danske sange er stor i disse år.

Udenlandske sange
Det er naturligt, at man interesserer sig for naboens kultur og sange, og dét er formålet med de udenlandske

sange i denne bog: At fremme kendskabet til vore nabolandes sprog og kultur og at fremme den
mellemfolkelige forståelse.

De udenlandske sange er udstyret med gloser og noter.

Indvandrersange
Sangbogen har optaget 12 sange, som repræsenterer de hyppigste forekomster af et andetsprog blandt
eleverne. Sangene har til formål at bygge bro og skabe fælles forståelse for hinandens forskelligheder.

Versioner:

Melodibogen

Indbundet bog. Noder, becifringer, 1. vers under noderne. Alle vers gengivet i tekstblokke. Taskebog og bog
til musiklokalet.

Klaverspiralen

Bog i stort format med spiralryg. Noder, becifringer, 1. vers under noderne. Alle vers gengivet i tekstblokke. 

Tekstbogen

Indbundet bog. Alle vers gengivet i tekstblokke. Illustreret. Uden noder. Taskebog og bog til musiklokalet.

CD-bokssæt

Alle sangene indspillet på CD med alle vers. 5 bokse med hver 4 CD´er. Syng sammen med CD´erne og lær
sangene fra CD´erne.A
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