
Online julebal for Danmarks børnehaver
Online julebal for Danmarks mindste

1. afsnit af julekalenderen "Hej Nisse" 
Rudolf med den røde tud

December, en måned fyldt med musik og glæde

Glædelig 1. december!
Nu kan julemusikken rigtig begynde at spille.

Jeg fylder min december med store og små julekoncerter, og så glæder jeg mig til
at se mange af jer til mit virtuelle julebal. I brevet her kan du læse om alle mine

jule-løjer jeg kan tilbyde i år.

Husk at også du kan følge mig på Instagram og Facebook 😊

God læselyst!
Og tak fordi du vil modtage mit nyhedsbrev📰

Alt det vi giver til hinanden

For mig handler julen rigtig meget om dele ud af sin glæde, men det kan jeg
kun, fordi jeg får så meget glæde tilbage fra jer. Julekoncerter, store som
små, er altid en særlig begivenhed, fyldt med varme og god energi. 

Jeg er blot én børnemusiker, men jeg vil gerne være med til at give børn og
voksne en god jul, selvom det for de voksne kan være forbundet med
travlhed og stress. Tag et kig på min hjemmeside (eller scroll videre i brevet
her), hvor du kan finde forskelligt julemateriale som kan bruges i dagplejen,
børnehaven, hjemme i stuen eller lige der, hvor det passer jer bedst 💛 

>>  Jul med Michael Back 
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Billederne ovenfor er fra sidste års online julebal! Her spillede vi bl.a. "Rudolf
med den røde tud"  - klik her for at lytte  

Mangler du en julegaveidé? 🎁

Det er nu tredje år i træk, at jeg holder online julebal. Sidste år oplevede jeg,
at en virksomhed gav julegaver til alle byens børnehaver og dagplejere, og
den julegave var en billet til mit online julebal!

- Åh jamen jeg blev så beæret og glad, og stolt over at sådan noget kan lade
sig gøre! Tænk at man kan være julegave til alle byens børnehaver og
dagplejere🙂

Måske du også kender du en børnehave eller dagplejer som fortjener en
ekstra julegave? 

Online julebal for
Danmarks børnehaver
15. dec. kl. 10
Et vaskeægte julebal, med
alle de gode gamle
julesange. Læs mere

"Du er helt nede i børnehøjde"

"Børnene var fanget af musikken og du snakkede til dem som var de med" 

Online julebal for
Danmarks mindste 16.
dec. kl. 10
Juleunderholdning for de
aller mindste. Vi skal lege,
danse og hygge os
sammen. Læs mere 

"Dejligt med en der gav den gas"

"Børnene var meget mere med, da de var i kendte omgivelser"
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Nyt album lander

i 2023! 

Endelige kan jeg løfte
sløret for et nyt album
som bliver udgivet til

januar! Lyt til singlerne
"Det Sner" og

"Sommerfuglesangen".

Lyt også til
"Skraldesangen" lavet i

samarbejde med
Aalborg forsyning.

Husk at hver dag i december kommer der et nyt afsnit

af min YouTube-julekalender "Hej Nisse!"

Med "Hej Nisse"- sanghæftet får du tekster og akkorder, samt legeidéer

til de 24 sange samlet på ét sted helt gratis

Se første afsnit af julekalenderen
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Juleglade sange for børn og barnlige sjæle

Rigtig glædelig jul 🎅🎄

Michael Back - Musik og Sjov for børn
www.musik-sjov.dk
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