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Go´e sange - dejlige at synge Anders Møller Hent PDF Forlaget skriver: 2- og 3-stemmige børnekorsatser
med Anders Møller-sange. Et korhæfte med dejlige sange, skrevet i børnehøjde med et glimt i øjet.

Sangene er udsat for børnekor for 2.-7. klasse, – eller deromkring.
Go’e sange – dejlige at synge, er 6 varierede satser, som handler om en helt almindelig dag i et helt

almindeligt barns liv fra go´morgensang til go´natsang.
Alle teksterne er skrevet af tekstforfatter Mette Møller. Skulle du have mod på det, vil du sagtens kunne sætte
sangene sammen til en lille musical – og evt. lade børnene selv være med til at skrive den historie, som skal

kæde de enkelte numre sammen.
Alle satserne er arrangeret for både 2 og 3 stemmer. Der er rig mulighed for at lade solistersynge

melodistemmerne ind imellem.. Alle sangene er noteret med akkorder over noderne.
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