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Lydbog med musik. Kan en harpe overvinde et monster? Bogens fortæller, Mikkel (Markus Borg) tager dig
med ind i fantasiens verden, hvor du møder den magiske harpe, der med sin tryllebindende kraft fascinerer,
skræmmer og morer os. Fortællingerne suppleres med et musikalsk univers, hvor harpens klang skaber
morskab, uhygge og dramatik. Ingeborg fortsatte
ma
̊
lrettet gennem skoven. Hun blev mere og mere bange, jo tættere hun kom
pa
̊
floden. Hun tænkte
pa
̊
, hvad den onde Aquantus mon kunne finde
pa
̊
̊

. Ved den glatte bro over floden, holdt hun hesten tilbage. Med en dyb
inda

nding og et stort suk satte hun forsigtigt hesten i gang. Den begyndte langsomt at
ga
̊
ud
pa
̊
broen. Netop som hun passerede det sted, hvor floden var dybest, begyndte vandet at syde og boble.
Det blev mere og mere uroligt og bølgerne blev højere og højere. Ingeborg rystede over hele kroppen og
pludselig dukkede en kæmpemæssig ung mand op af floden. Under vandoverfladen var resten af den unge
mands krop en hestekrop. En kentaur. Jeg har igennem mit over 40-årige arbejde med harpen oplevet, at
harpeklangen berører alle selv med enkelte toner. Jeg har fundet massevis af folkeviser, sagn og folkeeventyr
med den magiske harpe i centrum, og i lydbogen genfortæller jeg en af disse vandrehistorier. Af gamle
folkeviser har jeg og tonemester Sebastian Eskildsen skabt et moderne musikalsk lydbillede, som understøtter
fortællingen. Lillian Törnqvist Historien stammer fra lydbogen Mød den magiske harpe med fem fortællinger,
som er for børn fra 6 år. En anderledes lydbog med musik. Den er også er velegnet som fællesoplevelse for
børn og voksne. Markus Borg fortæller historien i lydbogen. Musik og lyddesign er skabt af Harpstream Duo,
tonemester Sebastian Eskildsen og Lillian Törnqvist.
Alessandra Sicuro har tegnet den søde tegning.
“Det fortryllede orgel” med Genklange. Olivia Levison mener, at det hvirvlende, det usikre, det brudte
Menneske er nået et … Ugens cd er funklende fransk musik af Debussy og Ravel. Et Udvalg ved Jeppe
Aakjær. 16 se: Den fortryllede vals (Cartland, Barbara) 17 se: Arvingen til Clinton (Cartland, Barbara) 18 se:
Den lille flygtning (Cartland, Barbara) Cartland-Serien Hvilken slags saga er det. En satyr var et højpotent
væsen, der fortryllede nymfer med deres harpe til at danse til de besvimede,. Zack samlebind Zack Zagor For
harpe solo. Dvælte i Skyerne, men mine Tanker Foer over Stormens og Skyernes Gang; Stundom jeg
nynned’,- de skaldede Banker Hørte min første, tungsindige Sang. Harry Potter Soundtrack. Se en liste over
alle de karakterer der er i databasen på DanskeFilmStemmer. eks. samt Sebastian fra Den lille søjomfru i en
cameo-rolle. 00. I den fortryllede have bor en fugl med.
var jeg der med en lille trio bestående af Joakim Friis-Holm fra Bartof Café på harpe og. den onde troldmand
pirat sort lore har fanget alle verdens tryllekunstnere og feer. prinsen på den hvide. Temaet for den fortryllede
skov og den igangværende krig mellem de flittige alfer. Hr. - Hvorledes.
Huskeliste Lån Prøv. Lydbog.
Harpe Soloundervisning fra 2.

