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Välkommen till musikskolan.se

Vi vill inspirera människor att upptäcka 
och utveckla sin förmåga och glädje i att 
musicera och skapa musik.
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Här kommer ett vårtecken från oss: årets upplaga av vår katalog för dig 
som undervisar i musik. Vi fortsätter satsningen på musikundervisning 
i grundskolan, men också du som arbetar i musik- och kulturskola hittar 
många bra artiklar. 

Vi berättar mer om vårt läromedel Musik i skolan som kom i höstas.  
I årets katalog finns många tips om instrumentalspel. Vi hoppas att 
dessa kan inspirera, både dig som är rutinerad musiklärare och dig som 
har mindre erfarenhet. 

Vårt kontor finns på Öckerö och du får gärna hälsa på oss när du kan! 
Om du är på annan ort finns vi ändå aldrig längre bort än några mus-
klick där du ser hela sortimentet på www.musikskolan.se. Vi har ett 
mycket stort utbud av sångböcker, spelböcker, noter, pedagogisk lit-
teratur, notskrivningsprogrammet Sibelius och dessutom en mängd 
tillbehör och instrument, allt speciellt utvalt för musikundervisning. 

Beställ gärna redan nu för nästa läsår och välj när du vill få din leverans.  

Vi nås säkrast vardagar kl 10-15.  
Reservation för slutförsäljning och prisförändringar. 

031-96 32 00   order@musikskolan.se   www.musikskolan.se

Anna Bonde: 
Det är jag som svarar 
på dina frågor och tar 
emot beställningar. 
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MUSIK I SKOLAN

I serien finns:

• Lärarhandledning 1-3

• Elevhäfte 1

• Elevhäfte 2

• Elevhäfte 3

• Sångbok 1-3 med alla sånger och spellåtar

• Album med sånger och spellåtar på Spotify

• Filmer på YouTube

• Cd-box med alla sånger och spellåtar

Läromedel i musik för årskurs 1-3 

Läs mer på nästa uppslag

  

Lärarpaket (både Lärarhandledning och Sångbok)

Elevhäfte (per st, köps 10 eller fler)

CD-box med 6 skivor 
Lärarhandledning (som köps separat)

Sångbok (som köps separat)

Beställ påseende av valfria delar ur 
MUSIK I SKOLAN med fri returfrakt.

         inkl moms

1 395
       29

    595 
  1 195
     395

   priser    ex moms

1 316
27

476 
1 127

372
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Musik i skolan 1-3 är ett komplett och heltäckande läromedel för musikundervisningen 
på lågstadiet. Det vänder sig till alla som undervisar i musik, oavsett lärarens erfaren-
het eller utbildning. Lgr 11 poängterar mer än sina föregångare vikten av att eleverna 
tidigt musicerar, skapar och reflekterar. För att ha en rimlig möjlighet att nå målen för 
grundskolan måste undervisningtiden tas tillvara så att eleverna får en bra progression 
i sin inlärning och träning. Musik i skolan bygger på idén om att eleverna skall få en bra 
musikalisk grund genom rörelse och sång och vidga sin förståelse och sina färdigheter 
genom att omsätta dem på olika instrument, redan från årskurs 1.

Lärarhandledningen innehåller 14 kapitel för varje årskurs, uppdelade på två lektioner. 
Du får alltså 84 helt planerade lektioner i en föreslagen progression. Några områden 
ligger parallellt över de tre läsåren och varje kapitel utgör ett tema som i många fall kan 
kopplas till andra skolämnen. Alla lektioner beskrivs utförligt och innehåller ofta förslag 
på alternativa arbetssätt för att passa in i olika sammanhang.

Sångboken innehåller 84 sånger, både traditionella, välkända, bortglömda och helt ny-
skrivet material. Sångerna presenteras med noter, text och ackord samt korta lektions-
tips. Sångerna utgör ingångsport till olika teman; t ex lyssningsexempel, instrumentkän-
nedom, reflektion och eget skapande. Hela sångboken finns på Spotify, med kompletta 
versioner och kompbakgrunder. På så sätt kan du få en friare roll när du undervisar och 
behöver inte vara låst bakom pianot eller gitarren. För den som föredrar cd-skivor finns 
en cd-box med sex skivor.

Elevhäften är till både för läraren och eleverna. De är anpassade till elevernas läsmog-
nad och innehåller många bra övningar och trevliga illustrationer. Eleverna uppskattar att 
ha en egen bok i musik, och häftena hjälper till att befästa kunskaper, ha sångtexter och 
noter tillhands samt stödja olika elevers inlärningsmetoder. Läraren kan enklare grup-
pera klassen och fördela arbetet under lektionen samtidigt som här finns en mängd tips 
för den som tillfälligt vikarierar i musik.

På YouTube ligger filmer som kan ses av både lärare och elever. Dessa fungerar 
som ytterligare stöd i undervisningen och som lärare kan du fokusera på att 
stötta elever i stället för att hela tiden vara ”motor” eller musikalisk förebild.

Många lärare runt om i landet har redan börjar använda Musik i skolan och vi har hållit flera 
inspirationsträffar med materialet som grund. Här ser du några av kommentarerna vi fått om:

”Jag blir inspirerad av lektionstipsen och plockar in delar som passar, inte bara på lågstadiet utan även i fyran och femman.” 
”Idag har vi marscherat och gjort givakt och sedan dansade vi till filmen. Jag är helt slut, men så roligt det var!”
”Använder det för fullt. Har jobbat i 20 år och plockar ur det. Eleverna älskar sin bok.”
”Detta måste vi ju ha, musiken är vårt dåliga samvete.”
”Har den. Tydligt, fint, kul, svängiga låtar. Rekommenderar den gärna.”
”Jag har jobbat med nya läroplanen sedan den kom och det är så skönt att inte behöva uppfinna hjulet själv. 
  Tack så hemskt mycket för ett fantastiskt material.”
” Bra läromedel, kul och positivt. Komplett, man slipper klippa och klistra och kopiera. Enkelt att använda. 
  Alla som köpt det är jättenöjda, jag har haft det på en annan skola och vill ha det här också.”

Kundcitat

Innehållet i Musik i skolan 1-3
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ex moms inkl moms

Barn och sång Gunnel Fagius 311 330

Ensembleledning 174 184

Konsten att lära barn estetik 168 178

Konsten att skriva enkelt för unga instrumentalister 269 285

Konsten att skriva enkelt för unga sångare 235 249

Musik för alla 191 202

Musik och lärande i barnets värld 200 212

Musikvetenskap för förskolan 433 459

Musikämnets möjligheter 200 212

Orkesterdirigering 393 417

Perspektiv på populärmusik och skola 195 207

Rösträtt musik på barns villkor 264 280

Skapa musik tillsammans 222 235

Skolämnen i digital förändring 268 284

Spela med hela kroppen 368 390

Utveckla språket med musik 369 391

Fortbildning för dig som undervisar i musik i grundskolan

För läraren
Om du vill fortbilda dig på egen 
hand finns ett antal intressanta 
böcker att läsa. Här ger vi exem-
pel på titlar som innehåller forsk-
ningsperspektiv, fakta och tips 
för din yrkesutövning. 

Kickstart på läsåret!
Välkommen till en 3 timmars inspirerande workshop om musikundervisning på lågsta-
diet. Du får tips som ger dig en flygande start och som varar hela läsåret. Du kan boka in 
besök på din skola/i din kommun (minst fem deltagare) eller anmäla dig till våra träffar i 
Stockholm 14 augusti, Malmö 15 augusti eller Göteborg den 16 augusti. 
Kostnad:    300:- per person inkl fika. 
Bindande anmälan senast 30 juni till kontakt@musikskolan.se.

Vill du lära dig mer?
Boka en heldag med Pia Åhlund för att få inspiration hur du kan göra din musikundervis-
ning i årskurs 1-3 mer levande. Med Musik i skolan som grund får du på ett handfast sätt 
tips om hur du kan lägga upp din undervisning så att den innehåller spel, sång, rörelse, 
skapande och alla andra delar som läroplanen föreskriver. Oavsett om du har lång eller 
kort erfarenhet av musikundervisning får du mer ”kött på benen” och nya idéer som gör 
arbetet både roligare och lättare. 
Kostnad:     900:- per person alternativt 4 500:- per grupp.

Kom igång med iPad i musiken
Samla ihop en grupp lärare och arbeta en hel- eller halvdag tillsammans med Pia. Du får 
grundläggande kunskap i att använda GarageBand och andra appar/program som passar 
för musikundervisning. Genom att själv arbeta med din iPad får du exempel på sätt kom-
ma igång. Vi går också igenom hur man kan dela, spara, samarbeta med varandra och 
annat som är direkt applicerbart i din undervisning. Avser musikundervisning från åk 1. 
Kostnad:     900:- per person (halvdag), 1 500:- per person (heldag); 
  4 500:- per grupp (halvdag),   7 500:- per grupp (heldag).

Boka gärna för kursdagar under fortbildningsveckan (”höstlovet”) redan nu. Kontakta 
oss för mer info och prisuppgifter: 031-96 32 00 eller kontakt@musikskolan.se
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Musicera!

Ukulele

Här vill vi inspirera dig att låta eleverna spela och sjunga, med ett urval instrument och tillbehör 
som vi vet fungerar för skolbruk. På vår hemsida finns fler produkter. Vi hjälper dig gärna med 
tips och tar hem det du behöver. Ring eller mejla!

Blockflöjt

 Barn i alla åldrar har roligt med ukulele, så låt klassen spela 
ukkeorkester! Ett ackord var för de yngsta, hela låtar för de mer 
fingerfärdiga. Fler lektionsförslag hittar du i Musik i skolan 1-3.
 Spela ukulele 1 med videolektioner och musik på cd och Spotify 
hjälper också dig som inte spelat ukulele förr. Boken kan även kö-
pas i klassuppsättning (10 st) utan skivor. 
 Våra ukulelepaket ger många instrument för pengarna. 

Slagverk

Piano och keyboard

 Tangentinstrument som piano, keyboard eller i GarageBand 
kan användas för melodispel, komp och basfunktion. Utnyttja 
gärna autokomp på keyboard för att få en svängig bakgrund, även 
i de yngre årskurserna. 
 Spela keyboard och piano presenterar ett brett urval låtar i 
lämplig progression. Videolektioner gör materialet delvis själv-
instruerande, tillsammans med inspelningar på Spotify eller cd-
skivan. Du kan också använda Pianobus 1 i din undervisning, även 
här med filmade lektioner och musiken på Spotify och cd.

 Spela enkla melodier på blockflöjt och ge eleverna upplevel-
sen av att spela ett blåsinstrument. Välj gärna en flöjt med tyska 
grepp och följ upplägget i Musik i skolan åk 3 när du introduce-
rar de första tonerna. När klassen vill spela mer kan du komplet-
tera med någon av våra nybörjarskolor, gärna en med skiva.

 Slagverk är oslagbart i klassrummet! Många elever kan vara del-
aktiga samtidigt och ni tränar grundläggande begrepp som puls, 
rytm och samspel. Se våra olika förslag på instrument här intill.
 Boomwhackers kan dessutom användas för melodi- och ack-
ordspel, är lätta att bära med sig och har en behaglig ljudnivå. 
Du hittar många tips i Musik i skolan.
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Utrusta musiksalen 
...så att du och eleverna har rätt förutsättningar att 
följa läroplanen. Denna lista kan vara bra att ha som 
underlag i arbetet med att utrusta din sal.

  Musiksal med rätt akustik, tillräckligt stor för spel,   
 rörelse och dans med hela klassen.

  Grupprum i anslutning till musiksalen.
  Tillgång till scen med ljus- och ljudanläggning.
  Instrument så att alla kan vara med och spela:

    Akustiska gitarrer, både nylon och western
    Elgitarrer
    Elbasar
    Ukulelar
    Capon och plektrum
    Pianon, keyboard, syntar
    Slagverksinstrument, både melodi och rytm
    Trumset, digitala/analoga
    Trumstockar och klubbor
    Blås- och stråkinstrument
    Mikrofoner med ställ

  Förstärkare, PA-anläggning
  Instrument- och mik-kablar
  Instrumentställ och -hängare
  Stämapparater
  Förlängningssladdar, grendosor
  Hörlurar
  Decibelmätare
  Hörselskydd till alla
  Trådlöst internet
  Datorer, surfplattor, film- och tv-utrustning
  Inspelningsapparater för ljud och bild
  Program för inspelning/mix
  Program för film/redigering
  Program för notskrivning
  Skrivare
  Musik (cd, Spotify, iTunes m m)
  Skrivtavlor, en med notlinjer
  Notställ
  Sångböcker och spelböcker i klassuppsättning
  Litteratur om musik

Det finns mer på vår hemsida!
t ex strängar, instrumentställ och hängare, notställ,  
sladdar, stämapparater, öronproppar, förstärkare,  
capon, fler instrument...

Instrumentpaket
ex moms inkl moms

Ukulelepaket 10 st Tanglewood 2320 2900

Ukulelepaket 5 st Tanglewood 1240 1550

Ukulele Tanglewood blå/rosa/röd/svart/vit 280 350

Spela ukulele 278 295

Spela ukulele klassuppsättning 1599 1695

ex moms inkl moms

Blockflöjtspaket 15 st ASG-220 tyska grepp 680 850

Blockflöjtspaket 15 st ASG-300 tyska grepp 1000 1250

Blockflöjtspaket 15 st ASG-350 tyska grepp 1300 1625

Blåsbus 1 Sopranblockflöjt 159 169

ex moms inkl moms

Keyboard Casio CTK-3200 1356 1695

Keyboard Casio CTK-4400 1756 2195

Keyboardpaket 3 st Casio CTK-3200 3800 4750

Keyboardställ Dixon 236 295

Digitalpiano Casio Privia PX-160BK 5592 6990

Pianobus 1 183 194

Spela keyboard och piano 278 295

ex moms inkl moms

Boomwhackers olika set, från 299 374

Cajon Meinl Headliner HCAJ1-NT 948 1185

Claves diameter 20 mm 47 59

Digitalt trumset HXM HD-012 6280 7850

Gurka liten med shaker 140 175

Maraccas ägg par 35g 28 35

Shaker 104 130

Tamburinstav gul, röd, svart 88 110

Triangel med pinne 108 135

Trumstockar 3-pack RB 79 99
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Gitarr

Elgitarr Elbas

Fler läromedel

Rockband och klassorkester

ex moms inkl moms

Alla tiders musikhistoria 279 296

Drillar och draköron 184 195

Drillar och draköron - Handledning 278 295

Flytande form 235 249

Glädje, lek och musik 448 475

Hajen Hugo med cd 198 210

Hip-hop-boken 249 264

Kring musiken Läsebok del 1, 2, 3, 4, pris från 190 201

Kring musiken Arbetsbok 10 st, pris från 528 560

Kring musiken CD del 1, 2, 3, 4, pris från 139 174

Längre än längst 221 234

Man kan sjunga på många olika sätt 282 299

Musikskatten Tips och idébok 321 340

Natur och Kulturs Musikhistoria 538 570

Sinnenas spektakel 221 234

Stora musikboken Eva Törnqvist Nyman 958 1015

Stora musiktävlingsboken 495 525

Swing it bok med cd 220 233

Swing it elevhäfte 10-pack 250 265

Tonrörsboken 239 253

ex moms inkl moms

Rockbandet 1 - bokpaket 844 895

Rockbandet 1 bas/gitarr/key-
board/sång/trummor, per bok

184 195

Rockbandet 2 - bokpaket 844 895

Rockbandet 2 bas/gitarr/key-
board/sång/trummor, per bok

184 195

Startklart 1, per bok 158 167

Startklart 2, per bok 159 169

ex moms inkl moms

Gitarr Nylonsträngad Cataluna 3/4 876 1095

Gitarrpaket 3 st Cataluna nylon 3/4 2192 2740

Gitarrställ Dixon nylon/stålsträngad gitarr 116 145

Plektrum 10-pack blandade hårdheter 42 53

Spela gitarr 1 278 295

Spela gitarr 2 278 295

Fortbildning

 Med Spela gitarr 1 och Spela gitarr 2 under-
lättas gitarrspelet för dig och dina elever. Förse 
eleverna med en bok som innehåller ackord 
och komp i bra progression, kända låtar, vi-
deolektioner och musik på cd eller Spotify. Då 
kan många elever arbeta på egen hand eller i 
mindre grupper. 

 Om du vill låta dina elever spela elgitarr 
”på riktigt” men inte vet hur du ska göra kan 
du använda Spela elgitarr från början. Här lär 
man sig riff, rockackord, små solon, tabulatur 
och annat matnyttigt. All musik finns på cd och 
Spotify och till alla låtar finns videolektioner.
 För blivande basister finns Spela elbas med 
ett liknande upplägg. 

Vill du ha inspiration till ensemblespelet?
Boka en hel- eller halvdag med Jan Utbult för 
att spela Rockbandet eller Startklart med dina 
kollegor på skolan eller kulturskolan.
Du får idéer till din undervisning och tips om 
hur materialen kan användas. Vill du ha fort-

bildning med annat innehåll så hör av dig, vi är lyhörda för 
dina behov. Kontakta oss för mer info och prisförslag.
 Kul att veta: Svensk musikundervisning är förebild för an-
dra länder. Jans material finns nu också på tyska och engelska. 
Du som leder blåsorkester eller arbetar i kulturskola: nu finns 
Blåsbanken 4 - senaste nytt av Jan Utbult

ex moms inkl moms

Elbas Everdeen RSB-110S Shortscale svart 1356 1695

Basförstärkare Laney Richter RB2 1516 1895

Elgitarr Everdeen RS-ST Master BK 1356 1695

Gitarrförstärkare Laney LR5 Multi-Mik-Aux 1196 1495

Gitarrställ Dixon för elgitarr/elbas 116 145

Plektrum 10-pack blandade hårdheter 42 53

Spela elbas 278 295

Spela elgitarr från början 278 295
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Gör din vardag enklare!
För att slippa jobbet med tidsödande 
plankningar och ändå kunna sjunga 
sånger från olika genrer finns en mängd 
häften och böcker, många med bakgrun-
der så att du får proffsiga komp utan att 
behöva spela själv. Här ser du ett urval 
från vårt sortiment. 
Se mer på www.musikskolan.se.

Sångsamlingar

ex moms inkl moms

100 Lätta Barnvisor Gitarr 140 148

12 sånger om månaderna 150 159

120 Odödliga kärleksballader 225 239

50 Svenska Hits 235 249

60, 70, 80, 00 -talet De bästa låtarna 215 228

All-Time Great Duets 255 270

Andrew Lloyd Webber Anthology 141 149

Anne-Maries rytmikrecept  
(cd kan köpas till)

141 149

Barnens önskesånger 223 236

Big Book of Ballads 184 195

Big Book Of Broadway 178 189

Blommornas språk CD-skiva 132 165

Blommornas språk (cd kan köpas till) 118 125

Chess på svenska 280 297

Cinderella: Music From The Mo-
tion Picture Soundtrack

137 145

Contemporary Broadway Vocal Duets 175 185

Contemporary Disney 235 249

Den magiska trädgården  
(cd kan köpas till)

151 160

Disney Collected Kid's Solos 307 325

Disneysångboken 220 233

Djuren på Kackelgården med CD 206 218

Drillar och draköron 184 195

Drillar och draköron - Handledning 278 295

Elefantboken (cd kan köpas till) 255 270

Essential Songs the 1970s 241 255

Fem myror är fler än fem elefanter 140 148

Flyg lilla fjäril (cd kan köpas till) 212 225

Flytande form 235 249

Frozen PVG 178 189

Hair: The Musical (PVG) 165 175

Hajen Hugo med cd 198 210

Hallå rymden med cd 561 595

Happiest Songs Ever 165 175

Hit Songs from Animated Movies PVG 184 195

Hits 2007 - 2015, pris per bok från 150 159

Hits 2016 187 198

Hujedamej och 20 andra visor 233 247

Julkalendern en musikalisk tablå 425 450

Klang i bygget 131 139

Kristina från Duvemåla notalbum 187 198

La La Land PVG 184 195

Lekvisor för smått folk  
(cd kan köpas till)

198 210

Les Miserables PVG 193 205

Lilla Sångskafferiet 254 269

Lilla Vickevire och hans vänner 159 169

Luciastjärnor 187 198

Låtar året runt: vår och sommar, 
höst och vinter (cd kan köpas till)

200 212

Längre än längst 221 234

Majas Alfabetssånger 155 164

Mamma Mia! The Movie Soundtrack 193 205

Man kan sjunga på många olika sätt 282 299

Moana: PVG 212 225

Mumintrollen 216 229

Musikskatten Sångbok  
(cd kan köpas till)

244 259

Musikskatten tips- och idébok 311 330

MusikuliJul (cd kan köpas till) 199 211

Playlist 187 198

Queens of Pop 165 175

Real Soul Book 280 297

Sally säl 228 242

Schlagerfinal 2008-2016, per bok 49 52

Schlagerfinal 2017 140 148

Selections from Chess 235 249

Showtime Manus och noter  
(cd kan köpas till)

118 125

Sinnenas spektakel 221 234

Sommarpop 122 129

Stora sångskafferiet 254 269

Stora önskesångboken 244 259

Svenska Visor röda/gröna samlingen 235 249

Sångägget (cd kan köpas till) 208 220



031-96 32 00
order@musikskolan.se

www.musikskolan.se

10

ex moms inkl moms

75 Lätta jullåtar Piano/keyboard 141 149

Decemberstämning med cd 282 299
Easiest Keyboard Collection: pris från 
Christmas Carols, Christmas Hits

137 145

Easiest Keyboard Collection: 146 155

God Jul 159 169

God Jul - Julsånger CD 128 160

Julens sånger 169 179

Julens önskesånger 235 249

Julkalendern en musikalisk tablå 425 450

Julkören 179 190

Julkörprisma 197 209

Julkörprisma ackompanjemang 235 249

Julpop 209 222

Julstämning SATB 112 119

Julsånger 187 198

Little Voices Christmas 131 139

Luciastjärnor 187 198

Manskörprisma 2 170 180

MusikuliJul (cd kan köpas till) 199 211

Noël! Carols And Anthems… 1, 2, 3 179 190

Novello Primary Chorals: Easy Christmas 131 139

Våra älskade julsånger & lekar 244 259

Jul

Skolkör/musikal/drama
ex moms inkl moms

12 sånger om månaderna 150 159

5 Happy Songs for Choir med 
pianokomp

467 495

Blommornas språk (cd kan köpas till) 118 125

Body Percussion 188 199

Choir Percussion 114 121

Finstämt damkör 92 98

Frozen PVG 178 189

Hallå rymden med cd 561 595

Julens ängel barnkör 23 24

Julkalendern en musikalisk tablå 425 450

Julkörprisma 197 209

Julkörprisma ackompanjemang 235 249

Kom igång med stämmor!  
Arrangemang för unga röster

140 148

Körkonst Tone Bianca Dahl 226 240

Körlek 170 180

Körprisma för diskantröster 108 115

Körpärm 120 150

Körskafferiet 55 58

Körsångare, ta ton! 163 173

Lilla körguiden 42 45

Little Voices Abba, Beatles, Christ-
mas, Matilda the musical, Showtunes, 
songs from the movies, pris från

131 139

Manskörprisma 1 178 189

Manskörprisma 2 170 180

Moana: Music PVG 212 225

Tangled Disney Music Soundtrack 118 125

Temasamlingar med tonvikt på 
rytmik (cd kan köpas till)

142 150

The Hunger Games Catching Fire 165 175

The Muppets Most Wanted PVG 141 149

Titta jag kan! (cd kan köpas till) 142 150

Tittut! 187 198

Tjejernas sångbok 187 198

Tre julspel med 2 cd 260 276

Trollsångboken (cd kan köpas till) 208 220

Tut i rutan 249 264

Vispop 4-6, 7-9, 14, 15, 16 pris från 131 139

Vispop Guld 215 228

Våra bästa barnvisor 244 259

Novello Primary Chorals: Easy Abba, 
Easy Beatles, Christmas, Gospels, Easy 
Movies, Easy Soul, pris från

131 139

Pop Choir Classics: ABBA - Dancing 
Queen (SSATB)

212 225

Pop Choir Classics: The Beatles - In 
My Life (SSATB)

212 225

Pop Warm-Ups And Work-Outs 269 285

Popkör X-mas SAB 118 125

Pro Vocal Volume 12: Frozen 150 159

Rock'n Rollers Club (cd kan köpas till) 198 210

Rock'n Rollers Club ackompanje-
mangsbok

118 125

Sally säl 228 242

Showtime  (cd kan köpas till) 118 125

Sing Out! 5 Pop Songs For Today’s choirs 174 184

Sing Pop A Cappella 174 184

Tre julspel med 2 cd 260 276

Trestämt 1, 2 SAB 150 159

Trestämt 1, 2 SSA 169 179

Tvåstämt 1 169 179
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ex moms inkl moms

Ackordkort Klassrum 303 379

Arrboken inkl cd 259 275

Berätta med ljud 358 379

Elementär musikteori 131 139

En liten bok om musikteori 61 65

Kanonljud 235 249

Lilla Notboken 36 38

Loggboken för övning 56 59

Music Mind Games Puppy Packet 1060 1325

Music Work Out Lärarlåda 1900 2375

Music Work Out Spel 824 1030

Musical Pairs Memoryspel 63 79

Musikalisk språklära 140 148

Musiklära (Helle Rosenborg) 75 80

Musiklära (Ola Eriksson) 244 259

Nothäfte, 4 system 37 39

Notpapper 12 system 63 67

Stora Musikguiden  
Musikteori för alla

279 296

Traditionell arrangering 279 296

Visharmonisering 188 199

Övningar i musikteori 179 190

• Skriv snygga noter som spelas upp 
direkt med verklighetstroget ljud. 

• Dela snabbt och enkelt med dig av din musik. 
• Använd Sibelius’ mer än 1 700 färdiga arbetsblad i din 

undervisning. 
• Sibelius’ mallar gör det enkelt att skriva i olika genrer.
• Ett uppdaterat Sibelius innebär en enklare vardag!

Skriv låtar

 Låt dina elever skapa musik och skriva låtar, 
inte bara vid inspelning utan även med hjälp av 
notering (noter, texter, ackord, form etc). Få bra 
tips från litteratur och testa sedan i notskrivnings-
program som spelar upp musiken.

Fortbildning

ex moms inkl moms

Sibelius Skollicens för skolor, lärare, studenter 2759 3449

Sibelius Fleranvändare, per användare 1104 1380

Sibelius Fleranvändare Tillägg, per användare 1104 1380

Sibelius Fleranvändare Uppgradering, per användare 276 345

Sibelius Skollicens Årsabonnemang 856 1070

Sibelius Uppgraderingsplan Skollicens 1 år 828 1035

Sibelius First 8 1104 1380

Sibelius First 8 uppgradering 424 530

Midikeyboard Korg microKEY2 37 Air 1079 1349

Photoscore eller Audioscore Ultimate 8 2300 2875

PhotoScore/NotateMe/AudioScore Ultimate 8 3403 4254

Sibelius 8.0 Reference Guide 448 475

Notskrivning

ex moms inkl moms

Att skriva låtar 211 224

Hip-hop-boken 249 264

Lathund för låtskrivare 269 285

Skapa musik tillsammans 222 235

Musikteori

I samarbete med APN Musik i Danmark 
inbjuder vi till en fortbildningsdag med 
Anette Præst Nielsen, upphovsman till 
det populära Music Work Out. Under 
en dag får du tips på hur du kan ut-
veckla din undervisning, både i grupp 
och på enskilda lektioner. Materialet 
kan användas i musik- och instrumen-
talundervisning och är på svenska. 

Kursdatum: 15 augusti i Malmö. Kostnad 300:- per person 
inkl lunch. Bindande anmälan senast 30 juni för platsgaranti. 
Kontakta oss för mer info och anmälan.
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Distribueras i Sverige av musikskolan.se

Distribueras i Sverige av musikskolan.se

Ett nytt sätt att undervisa i musikteori och gehörslära

Lärarlådan innehåller fler än 800 kort och tillbehör 
som gör undervisningen till en spännande upplevelse 
för såväl lärare som elever. Spellådan kan användas 
utan lärares ledning. Anmäl dig till fortbildning  
med upphovsmannen, se sid 11.

• Ett uppdaterat Sibelius innebär en enklare vardag!
• En uppgraderingsplan ger dig alla programnyheter direkt
• Vi hjälper dig med installation och aktivering
• Du får dessutom minst ett års fri support från AVID


