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Sørøver Sørens sange Birgit Bach Hent PDF Forlaget skriver: Sangbogen knytter sig til historien Sørøver
Søren og hans skrækkelige mor.

Bogen indeholder blandt andet en kort og en lang sangversion af selve historien. I den korte version er der
kun 1 slutning, mens man i den lange version har mulighed for at indsætte alle 3 slutninger. Der er både tekst,

noder og illustrationer til sangene. Illustrationerne er de samme som i læs selv-bøgerne. Man kan på den
måde se, hvor i historien sangene hører til.

»Sangene findes også indsunget på dramatisk vis på cd´en Sørøver Sørens sange. Melodier, becifring og tekst
er klart og overskueligt gengivet i det illustrerede hæfte ... er enkle og hurtige at lære ...

en del er ørehængere«
- Peter Fischer, Dansk Sang.

»15 herlige sørøversange i glade rytmer til begejstring for sørøverglade børn«
- Inge Søndergaard, DBC.. Målgruppe: Fra 9 år
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