Nyt musikmateriale for Tweens fra KFUM og KFUK i Danmark.
Nyt sang- og musikmateriale målrettet tweens ( 3.-6. klasse) er oversat fra norsk til dansk.
Lad det give nyt liv til jeres aktiviteter.
Musicalen Stå Op:
Klik her for at se noder til nr på Når vi kommer til din kirke:
https://www.kfum-kfuk.dk/media/8337/flyvende-taeppe-dk.pdf
Klik her for at høre: Når vi kommer til din kirke:
https://www.kfum-kfuk.dk/media/8336/05-naar-vi-kommer-til-din-kirke.wav
CD alene: 50 kr.
Forsendelse: 39 kr.
Indeholder 9 sange indsunget på dansk og som playback.
Stå op er meningsfuld proces - og et fleksibelt produkt.
Musicalen lægger op til at børn og voksne sammen kan få gode mødesteder hvor de kan
udforske opstandelse, det mysterium som ingen af os helt og fuldt forstår. Stå op er et
formmæssigt fleksibelt produkt, som kan benyttes af forskellige grupper til en opsætning, i
en gudstjeneste eller anden form for oplæring.
Bestilles hos:
KFUM og KFUK i Danmark
national@kfum-kfuk.dk
3614 1533
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Musicalen Her Nu
Klik her for at se node på Flyvende tæppe:
https://www.kfum-kfuk.dk/media/8337/flyvende-taeppe-dk.pdf
Klik her for at høre sangen Flyvende tæppe:
https://www.kfum-kfuk.dk/media/8335/06-flyvende-taeppe.wav

Her Nu - CD og nodehæfte - 150 kr.
CD alene: 50 kr. Forsendelse: 39 kr.

Indeholder 9 sange indsunget på dansk og som playback.
Titlen "Her Nu" rummer alt det, KFUM og KFUK ønsker at formidle gennem dette
materiale. Børn og tweens har en egen værdi i at være dem, de er netop nu. De er
ikke ufærdige voksne. Vi vil gerne løfte børn og tweens stemmer, meninger og
behov frem. Vi vil, at de skal og kan have lov til at formidle det, de tænker på, hvad
de er bange for, når de tænker over, hvad de skal være arbejdsmæssigt, når de
bliver voksne, når de er urolige for fremtiden eller bare ønsker at danse og have det
sjovt. Børn og tweens ønsker at blive set, hørt og taget alvorlig. Samtidig kan vi
voksne lære noget af børns og tweens unikke evne til at leve i nuet, være der, hvor
de er, til stede Her Nu.
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Bestilles hos:
KFUM og KFUK i Danmark
national@kfum-kfuk.dk
3614 1533
Ønskes der uddybning af ovenstående da tøv ikke med at tage kontakt til konsulent:
Lene Nørby - 2944 5540 ln@kfum-kfuk.dk
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