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Fem sange for børnekor, Korhæfte.
De fleste kender Rune T. Kiddes forunderlige og finurlige univers, hvor tingene blandes i den store gryde, og

hvor engle og trolde mødes med helt almindelige mennesker fra opgangen eller huset lige ved siden af.
Digtene handler om det vigtigste i livet, om glæden, kærligheden, fordybelsen, afskeden og øjeblikket. Her er

stof til gode samtaler ved siden af korarbejdet.

I denne samling er Rune T. Kiddes digte omsat til skønne og stærke ballader og viser i enkelt 2- eller 3-
stemmigt arrangement for børnekor. I de fleste tilfælde kan melodien sagtens bære sig selv, så

flerstemmigheden kan vente, til børnene er klar. Melodierne er farverige og iørefaldende og bliver bare bedre
i brug. Titlerne er: Katten og spejlet, Måne og sol, Nu, Mariannes stjerne og Afsked.

Mp3 filer med indspilninger findes på forlagets hjemmeside.
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