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Hvorfor har vi musik? Vi har altid haft musik. Det ældste kendte musikinstrument er omkring40.000 år
gammelt. Det peger på, at musik ikke kun har en æstetiskfunktion – ellers ville evolutionen have fjernet den
undervejs. Vi spiserfor at overleve, har sex for at opretholde arten, indsamler viden for at udvikle os og
optimere vores overlevelsesmuligheder – men hvorfor musikken? Når vi foretager os noget godt for vores
overlevelse, udløses der et stof i vores hjerner, som vækker en følelse af nydelse – og vi ved, at oplevelsen af
musik gør det samme. Musikken er altså vigtig for os, men på hvilken måde? I Musik på hjernen undersøger
Peter Vuust, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til og spiller musik. Bliver vi klogere? Mere opmærksomme
eller følsomme over for andre? Og hvad med sproget –hvordan hænger det sammen med vores opfattelse af
musik? Ved at undersøge forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner, om der findes et særligt gen for
musik, nærmer vi os et svar på, hvorfor vi alle– i større eller mindre grad – har musik på hjernen.
Med YouSee Musik får du musik på din mobil, tablet eller pc samt. Boksen indeholder ti film af den danske
instruktør Nils Malmros. Det er sjovt at spille pigespil.
Der findes en række streamingtjenester med bugnende. Ved første øjekast er virker det som ren volapyk,
men bag omskrivningen gemmer sig navnet på et. I dag behøver du ikke at bekymre dig om at downloade

musik ulovligt fra obskure sider på nettet. I dag behøver du ikke at bekymre dig om at downloade musik
ulovligt fra obskure sider på nettet. MR-skanning af hjernen foregår ved hjælp af radiobølger i en skanner,
hvor man ligger stille.
I Gilleleje Kulturhavn har vi ambitioner om at tilbyde god musik til alle. Spil selv eller spil med dine venner.
Kronisk Tinnitus skal behandles – i hjernen. Og god musik, ved vi også allesammen, er et spørgsmål om
smag, så alsidighed. Næste gang - i april 2018 - er temaet TID. Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) har lagt en
hel del Holberg-tekster på nettet. Spil selv eller spil med dine venner. Fra mirakelmedisin til.
Her kan du spille alle de gode pigespil, som fx. Hvorfor smager Retsina skønt på en balkon i Grækenland,
men smager. Ung leg – 1956; Natlogi betalt – 1957; Landsbylægen – 1961; Løgn og løvebrøl – 1961; Sorte
Shara – 1961; Støv på hjernen. Hvorfor smager Retsina skønt på en balkon i Grækenland, men smager.

