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Hvem tæller for?
… når musik i åben skole skal finde takten

inden for kategorierne: DANSK TRADITION
(salmer,
– JUKEBOX
Hvem sange,
tællerviser
for?ogerevergreens)
en ’hands-on’-bog,
– DANSK OG INTERNATIONAL BEAT·ROCK·POP

der i teori og praksis tager hånd om det
faktum, at åben skole-samarbejdet i
Hovedvægten er lagt på det danske repertoire,
musik
rummer
storealdrig
udfordringer
både
hvoraf
mere
end 70 sange
har været udgivet
fagligt,
didaktisk,
pædagogisk,
samarpå noder før. Som det gør sig gældende for Sangbejdsmæssigt,
organisatorisk
ledelsesbogen
1-4, er der tale
om repertoire, derog
ikke
har
været
bragt
i
tidligere
bind
af
serien.
mæssigt.

Annelise Dahlbæk er uddannet folkeskolelærer, Cand.pæd. i
musik og Cand.pæd. i generel pædagogik fra DPU, Køben-

havn. Annelise Dahlbæk er desuden certificeret ID Coach og
færdiggør Master ID Coach med speciale indenfor Stress/
Mindfuldness og Relationscoaching, januar 2018. Hun er

der ud over certificeret tilsynsførende for de fri grundskoler
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og skoler med engelsk som undervisningssprog.
Annelise Dahlbæk har tidligere undervist i folkeskole og

Målgruppe
Becifret
melodilinje med underlagt tekst.
• Folkeskolers musiklærere
og skolepædagoger.
Sangbogsserien
har i mere end 20 år været tone•
Musikskolers
angivende
i danskundervisere
musikliv og er blevet brugt af
indenfamilier,
for alleforeninger,
områder. folkelige forsamlinger
solister,
• iUngdomsskoler.
og
utallige undervisningssammenhænge. Hvert
• Konservatorier
ogkvaliteter,
professionshøjskoler.
bind
har sine særlige
men bag dem alle
•
Friog
efterskoler.
ligger et fælles ønske om at knytte befolkningen
• Skolebestyrelser,
forældre
tættere
til den danskekommunalbestyrelser,
og udenlandske sangtradiog andre med interesse for åben skole i musik.
tion.

musikskole, samt på Det kgl. Danske Musikkonservatorium

og Rytmisk Musikkonservatorium i pædagogik og psykolo-
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gi. Hun har været ansat i 22 år som lektor på læreruddannelsen med undervisning i musik og de pædagogiske fag. Hun
er forfatter og komponist, og har mange års erfaring som
foredrags- og kursusholder.

Side 2016 selvstændig konsulent hos Dahlbæk Consulting
– www.dahlbaek-consulting.dk – hvor hun arbejder med

facilitering af samarbejdsprocesser, coaching, undervisning
og tilsyn med friskoler.

Tidligere udgivelser: Studiegruppen – etablering, facilitering og

udvikling, 2014, Dansk Psykologisk Forlag. Differentiering i musikundervisningen, 2012, Evaluering i musikundervisningen, 2010,
Organisering af musikundervisningen, 2009 og Progression i
musikundervisningen, 2009 – alle på Forlaget Dansk Sang.

Bidrag til Metodebogen, 2012, Gyldendal og Skolen begynder
hjemme, 1998, Forlaget Borgen.
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Forfatterne tilbyder foredrag, kurser og
MADS LANGER – ADELE
– MEDINA – MARIE
KEY – for
TV2 – bogens
ALPHABEAT –temaer
RASMUS
sparring
inden
SANGBOGEN 5 INDEHOLDER SANGE AF BL.A.:

SEEBACH – MICHAEL BOJESEN – BIG FAT SNAKE – BURHAN G – SEBASTIAN
1. Introduktion til selvvalgte områder fra
metodeafsnittene
organisering,
SHAKA
LOVELESS –f.eks.
COLDPLAY
– DIRE STRAITS – FALLULAH – JACOB GROTH
samarbejde, planlægning, læreprocesser og
Forfatterne
kan kontaktes
GNAGS
– PHILLIP
FABERm.v.
– HOTEL HUNGER – LARS
H.U.G. – ROLLING
STONES på
arbejdsformer,
didaktik
vilhelmsenlinda@gmail.com
UNMACK – SPIDS
NØGENHAT – JOHNNY REIMAR
– KAHMIR – KIM LARSEN
2.JENS
Inspirationskurser
til praksisforløbene
tlf.: 2840 8771
inden
for indskoling,
mellemtrin,
ældste
og
LOVE
SHOP
– PHARELL
WILLIAMS
– TOMMY
SEEBACH – SUNLEIF RASMUSSEN
udskoling.
annelise.dahlbaek@mail.dk
TIM CHRISTENSEN – TURBOWEEKEND – BISSE – OG MANGE FLERE ...
3. Projektleder og sparring på længere forløb.
tlf.: 6133 8309

