
Nyt album: Jeg Har Styrke 
Lyrik video: Det sner

Musik og Sjov kalender
Følg mig på Instagram

Store nyheder kommer i 2023...

Så blev det endelig tid til et lille nyhedsbrev igen! 
Her i brevet vil jeg bl.a. fortælle om et helt særligt projekt, der endelig er klar til

blive vist til jer! Nederst i brevet kan du læse om mine kommende arrangementer.
Savner du et tilbageblik på året der er gået? Så har jeg samlet de bedste minder

fra 2022 i denne video. 

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

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

Nyt børnealbum om følelser!

Mange børn har det svært og mistrives.
Grundene kan være mange, men uanset hvad, så skal børns følelser tages
alvorligt. Børn skal nemlig mærke, at de bliver set, hørt og forstået, når livet
er hårdt og følelserne driller. Det håber vi det nye album ”Jeg har styrke” kan
være med til🙂

"Jeg har styrke" er et album som: 

Sætter fokus på de følelser børn tumler med
Børn kan lytte og danse til og se sig selv i
Kan hjælpe børn med at sætte ord på følelserne
Vil danne ramme for gode snakke om følelser
Er sange til børn og deres voksne
Sætter fokus på trivsel og gør det nemmere at være barn
Minder voksne om hvordan det er at være barn!

Med dette album drejer vi kursen indad - til følelserne og det vi mærker i
vores krop. Albummet er lavet i samarbejde med tekstforfatter Rikke
Holmsgaard. Få en forsmag på albummet allerede nu med de to singler:
Det sner og Sommerfuglesangen 🦋
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>> Læs mere 

Vær med til "Jeg har styrke" livestream
Fredag d. 24/02 kl. 17 sender jeg live på Facebook,
YouTube og på min hjemmeside - se med der hvor det
passer dig! Jeg vil bl.a. spille sange fra albummet,
snakke om projektet, fortælle historier, og svare på
spørgsmål. Det vil blive hyggeligt og spændende for
både børn og voksne!
 
>> Find begivenheden på Facebook

 Har du set den o�cielle musikvideo til Det sner? ❄ 

For 3 uger siden, lagde jeg et opslag ud på de sociale medier, og spurgte
efter jeres bedste og sjoveste snebilleder. Og jeg skal love for, at I tog

opgaven seriøst! 

Se den flotte og sjove musikvideo på YouTube allerede nu.

Tusind tak til alle der har bidraget med billeder,
I har gjort denne video helt særlig og unik.

Projekt børnemusiker i form💪

Som børnemusiker bruger jeg mig selv fysisk til alle mine koncerter. Og jeg vil
gerne være top klar til forårets og sommerens arrangementer. Derfor har jeg sat
gang ”Projekt børnemusiker i i form”. Mon det lykkes? I denne uge skal jeg til 1x

svømning, 2x løb/styrketræning og 1x motionsboksning! 
Følg med på Instagram og Facebook

Forudbestil CD'en her - så er du sikker på at få én!
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Hurra første karnevalsarrangemt i hus!
 

Har du også et arrangement du mangler underholdning til? Jeg spiller gerne til

både store og små arrangementer med stort overskud og evne til at tilpasse mig lige

præcis dit publikum og dine omgivelser. Kontakt mig her

Musik og Sjov kalenderen 🗓 

Hvis du ikke vil gå klip af næste arrangement nær dig, så hold øje med min
Facebook side, hvor jeg løbende tilføjer alle offentlige arrangementer. 

Fastelavnsfest hos DUI leg og
virke, Aalborg. 19. feb. kl. 13:30
Kom til tøndeslagning og efterfølgende Musik og

Sjov koncert. Der bliver fest og farver for fulde

drøn!

>> Læs mere om begivenheden

 

Dåbstræf i Gistrup kirke  med
koncert. 11. marts 
Kom til sjovt og hyggeligt dåbstræf i Gistrup kirke.

Programmet starter kl. 10, jeg går på scenen kl.

11-12 ca.

>> Læs mere om begivenheden

Mange gode hilsner

Michael Back - Musik og Sjov for børn
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