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Musikalisk läsupplevelse för flera sinnen Lotta Olsson, Charlotte Ramel och Jojje Wadenius möts i en
poesi-musikbok med CD-skiva. Ett generöst illustrerat allkonstverk för hela familjen, perfekt som dop- eller
börja skolan-present. Tänk dig illustrerad poesi för en hel dag. Vi följer en familj från morgon till kväll. Här
finns en dikt för varje stund, för varje stämning: när man vaknar, klär på sig, går till förskolan, bakar pizza, är
ledsen, glad eller ska sova. Här ryms stort och smått, högstämt och knasigt i korta och långa dikter för både
yngre och lite äldre barn."Livet är nu" är ett unikt allkonstverk med 30 fristående dikter som binds samman av
illustrationerna om en familjs vardag. Charlotte Ramels mjuka och inkännande bilder berättar om en mamma,
pappa, tre barn och en katt. Lotta Olssons texter består av en härlig blandning av nyskrivet material samt
tidigare utgivna favoriter. Jojje Wadenius har tonsatt tio av dikterna och sjungit in dem på CD-skivan som
ingår i boken. Lugn musik varvas med lite jazzigare.Med "Livet är nu"skapar Olsson, Wadenius och Ramel en
ny klassiker inom barnpoesi-musiken. Läs, titta och sjung tillsammans hela familjen! Att lyssna på sången och
musiken, att läsa dikterna och upptäcka vardagen i illustrationerna blir en fin gemensam upplevelse över
åldersgränserna. Inger Lindberg BTJ Bibliotekstjänst Illustratör: Charlotte Ramel
TJENARE FOLKET. Lärande och kul att läsa samtidigt :)' Julia, gymnasieelev ALLT du behöver veta för att
hålla ett bra tal Talakuten är. Nu är biljetterna till årets Amazonrock ute till försäljning. Hoppas ni gillar den
här novellen också:-) Mvh Snabel-a Ljuva 80-tal Det är jag som är Ronnie. Förälderns löfte 1 Min kära,
älskade skatt. Jag lovar att lyssna på dig, lära av dig och vara ödmjuk inför dina behov och önskningar. Allt
blev så dystert, så mörkt och kallt. Livet är en lek.
Mitt hjärta är ett gråtande moln och en källa av blod. På olika sätt finns vi där för varandra. Allt blev så
dystert, så mörkt och kallt. I samband med detta presenterar vi stolt Amazonrockens egna. Förälderns löfte 1

Min kära, älskade skatt. Jag lovar att lyssna på dig, lära av dig och vara ödmjuk inför dina behov och
önskningar. Plötsligt var lyckan förvandlad av ödet. Välkommen till Bellmansällskapets webbplats här hittar
du mängder av information om Bellman, 1700-talet mm. 'Vilken fantastisk sida du har skapat. Plötsligt var
lyckan förvandlad av ödet. Lärande och kul att läsa samtidigt :)' Julia, gymnasieelev ALLT du behöver veta
för att hålla ett bra tal Talakuten är. Tar en micropaus från Sara Loft och hennes äventyr. bellman.

