Julklappstips
NYHET!

Svenska visor-serien är vackra praktsamlingar med linnerygg
– utmärkta presentböcker! Sångerna presenteras med melodi,
text och ackord och böckerna förgylls av fotografier i färg.

SVENSKA
SKRATT
Våra roligaste visor

235 kr
Inbunden, linnerygg
256 sidor
169 x 229 mm
978-91-88937-56-8

I Svenska skratt hittar du ett rikt urval av våra mest älskade humoristiska visor, fler än hundra stycken! Här finns
våra folkkäraste visknåpare representerade: Hasse och
Tage, Owe Thörnqvist, Jeja Sundström, Povel Ramel, Galenskaparna & After Shave, Robert Broberg och många fler.
Samtliga låtar presenteras med melodi, text och ackord. I
boken finns dessutom kommentarer om låtarna och upphovspersonerna. Vi utlovar en underhållande stund!

NYHET! VISPOP PÅ

SVENSKA

215 kr
Mjukband
224 sidor
169 x 229 mm
978-91-88937-57-5

Vispop på svenska
Ur innehållet: Dansa i neon, En
kväll i juni, Från och med du, Guldet blev till sand, Händerna mot
himlen, Jag ringer på fredag, Jag
vill nå dig, Känn ingen sorg för mig
Göteborg, Lyckliga gatan, Michelangelo, Måndagsbarn, Oh boy, Ser
du månen där du är ikväll? m fl.

Vispop på svenska och Vispop Guld innehåller nya populära låtar och många av de
bästa låtarna ur den omtyckta Vispopserien,
ett hundratal låtar i varje bok. Vispop står
som vanligt för en skön blandning av pop,
rock, schlager och visa, gammalt och nytt.
Bara bra låtar helt enkelt! Låtarna presenteras med melodi, text och ackord och böckerna förgylls av Ida Hane Sahlins illustrationer.
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VISPOP GULD
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Mjukband
215 kr
232 sidor
169 x 229 mm
978-91-88937-50-6

Vispop Guld
Ur innehållet: Astrologen, En säng
av rosor, Ett sista glas, Fernando,
För att du finns, Gabriellas sång,
Håll mitt hjärta, I will always love
you, Jag och min far, Koppången,
Release me, Stad i ljus, Strövtåg i
hembygden, The Rose, Tro, Trubbel,
Utan dina andetag, Walk of life m fl.
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DJURENS
SÅNGBOK

VÅRA BÄSTA
BARNVISOR

155 kr

235 kr

Inbunden
64 sidor
210 x 240 mm
978-91-88937-30-8

30 visor
om djur!

I Djurens sångbok finns ett trettiotal välkända barnvisor
som alla handlar om olika djur. Till varje sång finns även en
kort text med fakta om varje djur. En underbar bok att ta
fram när man kryper upp i soffan och vill sjunga och läsa
tillsammans.

STORA
ÖNSKESÅNGBOKEN
259 kr
Inbunden
240 sidor
220 x 287 mm
978-91-88937-12-4

I Stora önskesångboken finns mer än 100
sånger, både svenska
och engelska. Alla sånger har enkla pianoarrangemang och ackordbeteckningar för gitarr.
Boken är vackert illustrerad av Ida Hane Sahlin och rymmer
en enastående sångskatt för många smaker. En perfekt
present till alla som tycker om att sjunga och spela.

Inbunden
304 sidor
169 x 229 mm
978-91-88181-56-5

I Våra bästa barnvisor finns alla de barnvisor som både
barn och vuxna kommit att älska! De traditionella visorna
varvas med nyare sånger som blivit populära i skola och
förskola. Här finns Astrid Lindgrens och Alice Tegnérs
klassiska pärlor, visor om djur, rockiga sånger, visor med
knasiga texter, visor om bilar och båtar, lekvisor, visor om
spöken och troll, godnattvisor, julvisor och mycket mer.
Totalt närmare 240 stycken! Samtliga sånger presenteras
med melodi, text och ackord. Boken är vackert illustrerad
av Tord Nygren.

VÅRA
VACKRASTE
VISOR &
BALLADER
244 kr
Inbunden, skyddsomslag
368 sidor
169 x 229 mm
978-91-88181-44-2

Mer än 180 vackra och efterfrågade sånger finns i den här
oumbärliga sångboken! Här hittar du alla de vackraste och
mest älskade svenska visorna och balladerna. Förutom
sångerna innehåller boken spännande och läsvärd kuriosa
om varje sång. Dessutom är boken vackert illustrerad av
Tord Nygren.
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BENNY
ANDERSSON
PIANO
275 kr

Mjukband
120 sidor
229 x 305 mm
978-1-785588-75-4

Det här häftet innehåller noter till samtliga 21 sånger på
CD-skivan Piano, noggrant transkriberade av Göran Arnberg, ett förord av journalisten och musikkritikern Camilla Lundberg samt fotografier från Bennys karriär. Innehåll: I Let The Music Speak, You And I, Aldrig, Thank You For
The Music, Stockholm By Night, Chess, The Day Before You
Came, Someone Else’s Story, Midnattsdans, Målarskolan,
I Wonder (Departure), Embassy Lament, Anthem, My Love,
My Life, Mountain Duet, Flickornas rum, Efter regnet, Tröstevisa, En skrift i snön, Happy New Year, I gott bevar.

JAZZ PÅ
SVENSKA
169 kr

Häftad
24 sidor
230 x 305 mm
978-91-85041-91-6

Jazz på svenska innehåller pianotranskriptioner från Jan
Johanssons legendariska skiva med samma namn, med
bland andra Visa från Utanmyra, Emigrantvisa, Polska från
Medelpad.

PIANOKLASSIKER
244 kr

Inbunden
128 sidor
220 x 287 mm
978-91-85575-90-9

I den här samlingen finns de riktiga pianoklassikerna. Här
finns pianoarrangemang av Bach, Mozart, Björn & Benny,
Chopin, Beethoven, Peterson-Berger, Satie, Tjaikovsky,
Marie Fredriksson, Mancini, Jan Johansson och många
fler. Ur innehållet: Air (Bach), Ballade pour Adeline, Chess,
Für Elise, Gymnopedie, Hill Street Blues, Intåg i sommarhagen, Only love, Månskenssonaten, The Entertainer, Tro, Visa
från Utanmyra, Visa vid vindens ängar, Elvira Madigan,
Menuett i G (Bethooven), Pavane (Fauré), Tara’s Theme och
många fler.

THE
CLASSICAL
FLUTE
212 kr

Häftad
56 sidor
230 x 305 mm
978-91-97575-41-6

En del av flöjtvärldens vackraste melodier finns samlade
i denna volym. Läsvärda kommentarer om varje kompositör (på engelska). En CD-skiva medföljer med ackompanjemanget inspelat. Pianostämmorna finns även som
pdf-filer på samma CD. Ur innehållet: Dans på de saligas
ängder, Dimman lättar, Bachs Bourreé, Badinerie, Vivaldis
Largo ur Konsert i C-dur. Totalt 33 flöjtstycken.
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1000 TIPS FÖR
GITARR

GITARRSÅNGBOKEN

av KG Johansson

av KG Johansson

235 kr

Mjukband
248 sidor
169 x 229 mm
978-91-88181-12-1

En oumbärlig bok för alla gitarrister! Boken är indelad i tre
delar. Den första delen handlar om instrumentet, vad du
ska tänka på vid inköp, hur gitarren ska skötas, tillbehör
som förstärkare och effektpedaler med mera. Den andra
delen handlar om spelteknik – hur ska händerna arbeta
om du vill spela till exempel ett svängigt rockkomp eller
ett klassiskt solo? Den tredje delen beskriver hur musik
fungerar: vad är dur och moll, hur fungerar en skala, vad
betyder olika musikuttryck? Boken kan läsas rakt igenom,
men är främst tänkt som en uppslags- och handbok.

MUNSPEL!
Melodi, teknik & blues

215 kr

Mjukband
144 sidor
169 x 229 mm
978-91-86825-59-1

I Gitarrsångboken finns text, ackord och melodi till 67
välkända låtar. Melodierna är skrivna med tabulatur vilket
innebär att du inte behöver kunna noter. Om du vet på
ett ungefär hur låten går kan du enkelt plocka ut melodin
med hjälp av tabulaturen.
Till varje låt finns ackorddiagram och komptips och i vissa
fall även berömda riff, intron, förslag till solospel, varianter av hur du kan ta ackorden samt anekdoter om låtarna
och artisterna som gjort dem kända.

ALLSPEL &
DANSLÅT

av Henrik Rydberg
187 kr

Häftad
56 sidor
230 x 305 mm
978-91-85041-97-8

Munspelet, detta fantastiska lilla instrument, som finns
snart sagt i var mans ägo! Men hur gör dom när det låter så där bluesigt och hur kan jag spela likadant? Svaret
finns i den här boken, skriven av Henrik Rydberg. Boken
omfattar alla de vanliga tekniker som proffsen använder
och till hjälp finns den medföljande cd-skivan där alla övningar finns inspelade.

235 kr

Spiralbunden
152 sidor
220 x 287 mm
978-91-86825-42-3

I Allspel och danslåt finns alla de låtar som kommit att bli
vår gemensamma folkmusikskatt. Boken riktar sig till alla
som tycker om folkmusik, såväl violinister, dragspelare
och gitarrister som keyboardister. Här finns klassiker som
Horgalåten, Bränd-Pers vals, Trollens brudmarsch, Trettondedagsmarschen och många fler. Totalt ca 150 låtar. Några
av låtarna har andrastämmor skrivna av Leif Göras från
Orsa Spelmän. Kort sagt: detta är en repertoarbok som
ingen folkmusikentusiast vill vara utan!
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