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Orientalske teater eventyr Sys Matthiesen Hent PDF Forlaget skriver: Sys Matthiesen har skrevet skuespil og
bøger for børn i mange år. Sidste år udgav hun bl.a.
"Brdr. Grimms teatereventyr" på Dansk Teaterforlag.

Den blev en stor succes, og vi har fulgt idéen op med denne samling "Orientalske teater eventyr". Konceptet
er det samme; et færdigt materiale med instruktørhjælp og indspillet karaokemusik - lige til at opføre efter.

3 af stykkerne har en central fortællerrolle og 2 er opbygget som traditionelt teater. Stykkerne er af varierende
sværhedsgrad og vil kunne bruges af de ældste børnehavebørn, men vil nok primært henvende sig til

indskolingen.

Der skal ikke betales royalty ved opførelser.

Der er 13 forskellige numre på CD'en, men Sys Matthiesen har benyttet en teknik, som hun som musiklærer
tidligere har haft stor glæde af. Melodierne er i mange tilfælde de samme, men med forskelligt arrangement.
Det er til glæde både ved indlæringen, men også publikum kan hurtigt nynne med under opførelsen. CD'en

kan købes særskilt.

Som ved alle vores bøger af denne type, har hvert stykke sin egen farve. Alle kommentarer står med
staffagefarve og replikkerne med sort for at gøre det nemmere for den uøvede læser.. Målgruppe: Fra 5 år
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