
Legepladsturné
Familiekoncert 29. oktober i Aalborg

Årets julekalender
Bamse-playliste

Der sker ting og sager! 

Hejsa med jer! Efteråret bringer mange nye spændende nyheder, og så kan vi jo
ikke komme udenom, at der faktisk ikke er så længe til at nissehuerne skal findes

frem fra gemmerne. 

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

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

Jeg �k en idé...

Som barn syntes jeg at de 7 ugers sommerferie var uendelig lange og
kedelige. Heldigvis tog kommunen initiativ til at lave nogle aktiviteter for os
børn. Jeg husker særligt tydeligt en 14 dages tur til Bornholm med en gammel
gastanker der var lavet om til skoleskib! Det var en kæmpe oplevelse for mig
som barn. 

Jeg tror der er mange børn i dag, som også synes sommerferien er meget
lang, og derfor fik jeg en idé til, hvordan jeg kunne tage initiativ til at gøre
sommerferien lidt mere spændende for dem.  
Jeg har så fået utrolig mange positive tilbagemeldinger - du kan se læse alle
reaktionerne på min ide om "Legepladsturné" her, og lad mig gerne hører dine
tanker også!  

Kender du nogle som har lyst til at være en del af legepladsturnéen? - Jeg vil
nemlig gerne lave et samarbejde, så min idé kan blive til virkelighed🙂
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Er du ved at planlægge næste års børnefest, byfest, festival mv.? 

Så tøv endelig ikke med at kontakte mig. Jeg spiller gerne til både store og
små arrangementer. Med 25 års erfaring har jeg et stort overskud og evnen til
at tilpasse mig lige præcis dit publikum og dine omgivelser. 

Glæd dig til online julebal og julekalender!🎄

Jeg ved godt det er lidt tidligt, men man kan jo godt begynde at glæde sig lidt
til julen...! 

Igen i år holder jeg nemlig online julebal for alle Danmarks børnehaver og
Danmarks dagplejere/private børnepassere hhv. den 15. og 16. december. Du
kan allerede nu gå ind på Facebook og trykke interesseret!

En anden juletradition er Musik og Sjov julekalenderen, som også vil være at
finde i år! I julekalenderen præsenterer jeg 24 forskellige nisser og det bliver
super sjovt🎅 Et afsnit vil blive offentliggjort ad gangen kl. 6 hver dag på min
YouTube kanal, Musik og Sjov TV

Musik og Sjov kalenderen 🗓 

Familiekoncert på Trekanten i
Aalborg 
Lørdag d. 29. okt. inviterer jeg til
stor familiekoncert i samarbejde
Trekanten kulturhus. Ses vi? 

>>  Læs mere og køb billet  

Læs hvad jeg tilbyder her

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://fb.me/e/3PYaTuR4a
https://fb.me/e/3uVDKvXmZ
https://fb.me/e/3PYaTuR4a
https://fb.me/e/3uVDKvXmZ
https://www.facebook.com/musiksjov/?ref=page_internal
http://musik-sjov.dk/julekalender/
https://www.youtube.com/channel/UCbSW_PnSHI5IVoVs1VfvJbw
https://fb.me/e/2DHLrQl4u
https://musik-sjov.dk/fjolletrolde-koncert-med-michael-back/
http://eepurl.com/dpywJz
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=0b94f0bb488db0470f12675ff&id=51f16d83b3
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=0b94f0bb488db0470f12675ff&id=51f16d83b3
javascript:;


Musik og Sjov hjemmesiden får en vaske ægte makeover med flotte farver,
mere moderne finish og vigtigst af alt bliver hjemmesiden meget mere
overskuelig! Men frygt ej, hjemmesiden mister ikke sin genkendelighed - den
vil stadig være fyldt med farver, spræl og glæde🤩 

Faktisk har jeg også store fremtidsplaner for hjemmesiden, jeg vil nemlig lave
en web portal målrettet til børn som skal give adgang til et stort musik og sjov
univers med masser af leg og kreativitet🤓

Husk også at besøge Musik og Sjov TV,

 min YouTube kanal for børn og barnlige sjæle👇

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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