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Tones drøm Søren Schauser Hent PDF Levende og underholdende indføring i den klassiske musiks historie
for børn og unge. Mød Chopin, Händel, Mozart, Beethoven og alle de andre store komponister på en let og

drømmende rejse gennem historien og musikkens verden.

Tone ville egentlig bare lige gemme sig et øjeblik nede i rekvisitrummet, men da hun finder en gammeldags
tubagrammofon, må hun lige prøve, om den virker …

Det gør den, og sammen med den mystiske dreng Hubert hvirvles hun gennem musikken ud på fantastiske
rejser til stemningsfulde steder. På rejserne møder de både menneskeskæbner, komponister og store historier.

Og de får øje på hinanden – men hvem er Hubert egentlig, og hvor kommer han fra?

Bogen indeholder sjove fakta, leksikonopslag om de enkelte komponister og en repertoireliste med
anbefalinger og henvisninger til Youtube og Spotify.
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