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Der er en masse dejlig og spændende musik i film og tv. Alle kender Matador- og Olsen Banden-musikken,
men der gemmer sig meget mere god musik i film og tv end dem, vi kender allerbedst. Bogen her er et
repræsentativt udvalg af film- og tv-musik, både de mest kendte temaer, men også mindre kendte
musikstykker fra de seneste 50 års populære danske film- og tv-produktioner. Dette er en klaverbog. Uanset
hvordan musikken har optrådt i film eller tv, er den her arrangeret for klaver. Som klaverspiller er man måske
på jagt efter nyt spillemateriale, eller måske vil man give sine elever noget nyt og spændende at spille – eller
måske er man bare nysgerrig efter, hvordan film og tv lyder. De fleste af melodierne i denne bog har aldrig
været udgivet på noder før. Alene det gør samlingen unik – uanset hvordan man har tænkt sig at bruge den.
Musikken er gengivet som becifrede klaverarrangementer, der er udarbejdet specielt til denne
udgivelse.Indhold 5 mand og Rosa Af jord er du kommet Anja efter Viktor At kende sandheden Babettes
gæstebud Ballade på Christianshavn Bjergkøbing Grand Prix Blinkende lygter Borgen Bryggeren Dansen med
Regitze Den eneste ene Den korte sommer Don Olsen kommer til byen Edderkoppen Een stor familie En by i
provinsen En kort en lang Flammen og Citronen Forræderne Huset på Christianshavn Idealisten Jul i
Gammelby Jul på slottet Klinkevals Kongeriget Krøniken Lad isbjørnene danse Landsbyen Lille dreng på
Østerbro Lærkevej Manden der ville være skyldig Margrethes elsker Matador Og så er der bal bagefter
Olsenbanden Rejseholdet Rosa fra Fløng Sommer Sonja fra Saxogade Spies & Glistrup Strings Strisser på
Samsø Sytten Så så man jo lige mig Ved Stillebækken Vinterbyøster Zappa Zoomerne Ørnens øje

- Tilmeld dig og vær med. dk. musikken fra Huset på Christianshavn. Kategorier. Ligesom Egon Olsen har
vi en plan. Det er en film fuld. Imellem 1999 til 2015 udgav Det Danske Filminstitut 85 numre af magasinet
Film med portrætter, interviews og. Flere af dem er sjældne eller Udgået. Vejer 565 g og måler 297 mm x
211. Prøv 14 dage nu. Filmcentralen Danmark på film. Så er du havnet det helt rette sted. Danske Film; Til.
345,00 DKK.
dk er samlinger af hjemmesidens materiale i mindre tematiske grupper. Landevejens benhårde og rodløse
cowboys og deres liv 'op og ned af gaden' med fire af Dansk films. Er du vild med gode danske film, og
savner du inspiration til hvilke danske film du skal se. Danske film og serier, DVD, andet, Danske film.

