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I denne boka vert musikkopplæring i barnehage og grunnskule presentert som eit samanhengande løp. Boka
viser ulike aktivitetsformer og korleis ein brukar desse i ein tverrfagleg samanheng. Boka gir døme på praktisk
tilrettelegging av musikkopplæring i samsvar med pedagogiske prinsipp i aktuelle plandokument. Boka tek
også føre seg sentrale sider ved korleis musikkfaget har endra seg i det siste århundret.
Andre utgåve er oppdatert med omsyn til dei justeringar av Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen som
forskrift. I kapittel 5 er det gjort nokre presiseringar i høve til danseformer som byggjer på faste mønster. Ut
over dette er det gjort nokre mindre korrigeringar.
Du kan legge til en sang i en presentasjon og spille den på tvers av lysbilder i bakgrunnen av
lysbildefremvisningen. Hvis du vil bruke musikk fra nettet, må du. En 18 år gammel amerikansk-israeler er
anklaget for over 2000 trusler om bomber og skyting. Han tilbød også å ringe inn trusler mot betaling.
Historien. Følg drømmen - gå et år på folkehøgskole! Felles opplevelse - dobbel glede på Nordmøre
Folkehøgskule KKV har aldri formulert noe formål utover det som ligger i navn og praksis. Intuisjon leder
oss, og alltid søker vi etter noe som griper oss, noe som har kvalitet. Oppbygging av kompetanse gjennom
mange års erfaring har ført til at Barratt Due musikkinstitutt i dag er ledende på talentutvikling i Norge. Nytt i
BR Vi har valgt de beste av de nyeste varene på tvers av alle kategoriene våre. Nå er det snart førskoledag.
Vi gleder oss veldig til å møte deg som skal begynne i 1. trinn på Kringsjå skole etter sommeren. Vel møtt

ved flaggstanga kl. 09.00. Velkommen Tvibit ligger midt i Tromsø sentrum, du finner oss i bakken rett over
rådhuset. Nye Tvibit rommer blant annet øvingsrom, kafé, film, helsestasjon.
Samisk jubileum i 2017. Sametingets plenumssal.
Foto: Denis Caviglia. I 2017 feirer samene at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt.
Våre musikalartister fremfører hver kveld et fyrverkeri av dans, musikk, farger og spilleglede. Servitørene
kommer rundt og tar drikkebestillinger, så len deg.

