
Online julebal for Danmarks børnehaver
Online julebal for Danmarks mindste

 Julekalender "Hej Nisse" 
Jul med Michael Back

Nu varer det ikke længe..! 
 

Min kalender er allerede ved at være fyldt godt op af julearrangementer, og du kan
her i nyhedsbrevet læse lidt om, hvad du har at glæde dig til. Men først fortæller jeg

om to af mine seneste koncerter.  

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

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

Børn skal have det rart

Og det gør mig ked af det, at så mange børn har det skidt. Så da jeg blev
spurgt, om jeg ville spille et par sange til en støttedemonstration for børn og
unges trivsel, sagde jeg selvfølgelig ja. Det var super fedt at være med til, og
skønt at se så mange engagerede mennesker sammen om at kæmpe for en
vigtig sag.
 
Dagen efter holdte jeg familiekoncert på Trekanten i Aalborg Øst, hvor jeg for
første gang afprøvede en halloween sang 🎃 Det var super sjovt og tusind tak
til alle der kom, og en stor tak til Trekanten!
 
>> Se flere billeder fra koncerten
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Der blev pustet ikke mindre end 100 balloner op, så vi kunne slutte koncerten
af på ægte festlig manér! 😄 

Skal du fejre jul med Michael Back?🎄🎅 

Julen er en hyggelig tid, og selvfølgelig er der også tid til musik, leg og
nissedrillerier! Igen i år holder jeg 2 online julebal, for henholdsvis Danmarks

børnehaver, og Danmarks mindste. Derudover kan du glæde dig til min YouTube-
julekalender "Hej Nisse" og selvfølgelig også en masse julekoncerter 😉  

Alle Danmarks børnehaver inviteres til online julebal torsdag d. 15.  december
kl. 10:00🎄🥳 

Det er nu tredje år i træk, at jeg laver online julebal! I år er det med temaet "Jul
i Nisseland" og igen får jeg besøg af en dygtig musiker som vil spille de bedste

julesange sammen med mig foran kameraet. 
 

Læs om juleballet her eller find begivenheden på Facebook her
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Alle Danmarks mindste børn inviteres til online julebal fredag d. 16. december
kl. 10:00🎄🥳 

"Dejligt med en der gav den gas. Dejlig sang og musik. Vi er ophængt og følte
virkelig vi blev aflastet. Ungerne var vilde med det.“ Sådan lød det fra en

dagplejemor, da hun og hendes børn deltog i sidste års online julebal. Nu gør
vi det igen! - Vil I være med? 

Læs om juleballet her eller find begivenheden på Facebook her

Mød 24 forskellige nisser og tæl ned til juleaften!

Hver dag i december kommer der et afsnit af mine julekalender "Hej Nisse".

Følg mig på instagram, hvor du hver dag kan finde linket til dagens video i

min story. På min hjemmeside kan du også finde et sanghæfte, hvor jeg har

samlet alle tekster og akkorder og legeidéer til de 24 julekalendersange.  

>>  Læs mere om julekalenderen 

Se alle mine offentlige arrangementer her
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Husk også at besøge Musik og Sjov hjemmesiden, som er klar med

et helt nyt og lækkert design!

Mange gode hilsner 

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

Michael Back Jensen 
Musik og sjov for børn 

Herningvej 82 9220 Aalborg Øst 
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