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Mød den magiske harpe Lillian Törnqvist Hent PDF Lydbog med musik.
”Mød den magiske harpe” tager dig med ind i fantasiens verden, hvor du i fem fortællinger møder den
magiske harpe, der med sin tryllebindende kraft berører og glæder os. Fortællingerne suppleres med et

musikalsk univers, hvor harpens klang skaber morskab, uhygge og dramatik.

”Men kongen havde en hemmelighed …

Sven klippede kongen, så godt han kunne, og da han var færdig, betalte kongen ham og sagde:
"Min dreng, du har klippet mig fint. Men hvis jeg nogensinde hører et ord fra dig om i dag, vil du ønske, at

du aldrig var blevet født."
Sven vendte tilbage til sin mor, og faldt straks om i sengen med høj feber. Han var forfærdelig syg. Moderen

spurgte ham, hvad han fejlede, men han svarede ikke.
”Jeg er den eneste person i hele verden, der kender til kongens hemmelighed. Hvordan skal jeg dog klare

det?” tænkte han ved sig selv.
To dage senere kom lægen.

"Jeg har en hemmelighed," sagde den syge Sven til ham. ”Hvis ikke jeg kan fortælle den, vil jeg dø, og hvis
jeg fortæller den, får jeg ikke lov til at leve."

Da lægen hørte, at Svend havde sværget overfor kongen på, at han ikke ville fortælle hemmeligheden, sagde
han:

"Gå ud og find et træ som du kan betro din hemmelighed."

Kan en harpe overvinde et monster eller afsløre hemmeligheder? Kan den bruges til hævn eller til at forandre
verden? Lydbogen tager dig med ind i fantasiens verden, hvor du i fem fortællinger møder den magiske

harpe, der med sin tryllebindende kraft skaber morskab, uhygge og dramatik.
De fem fortællinger er for børn fra 6 år. En anderledes lydbog med musik. Den er også er velegnet som

fællesoplevelse for børn og voksne.
Markus Borg fortæller historierne i lydbogen. Musik og lyddesign er skabt af Harpstream Duo, tonemester

Sebastian Eskildsen og Lillian Törnqvist. Alessandra Sicuro har tegnet de søde tegninger.

Jeg har igennem mit over 40-årige arbejde med harpen oplevet, at harpeklangen berører alle selv med enkelte
toner. Jeg har fundet massevis af folkeviser, sagn og folkeeventyr med den ”magiske harpe” i centrum, og i
lydbogen genfortæller jeg nogle af disse vandrehistorier. Af gamle folkeviser har jeg og tonemester Sebastian

Eskildsen skabt et moderne musikalsk lydbillede, som understøtter fortællingerne.
Lillian Törnqvist

Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=elH0DiiwduI

 

Lydbog med musik.
”Mød den magiske harpe” tager dig med ind i fantasiens verden,
hvor du i fem fortællinger møder den magiske harpe, der med sin
tryllebindende kraft berører og glæder os. Fortællingerne suppleres
med et musikalsk univers, hvor harpens klang skaber morskab,

uhygge og dramatik.

”Men kongen havde en hemmelighed …

Sven klippede kongen, så godt han kunne, og da han var færdig,
betalte kongen ham og sagde:

"Min dreng, du har klippet mig fint. Men hvis jeg nogensinde hører
et ord fra dig om i dag, vil du ønske, at du aldrig var blevet født."

https://www.youtube.com/watch?v=elH0DiiwduI


Sven vendte tilbage til sin mor, og faldt straks om i sengen med høj
feber. Han var forfærdelig syg. Moderen spurgte ham, hvad han

fejlede, men han svarede ikke.
”Jeg er den eneste person i hele verden, der kender til kongens

hemmelighed. Hvordan skal jeg dog klare det?” tænkte han ved sig
selv.

To dage senere kom lægen.
"Jeg har en hemmelighed," sagde den syge Sven til ham. ”Hvis ikke
jeg kan fortælle den, vil jeg dø, og hvis jeg fortæller den, får jeg ikke

lov til at leve."
Da lægen hørte, at Svend havde sværget overfor kongen på, at han

ikke ville fortælle hemmeligheden, sagde han:
"Gå ud og find et træ som du kan betro din hemmelighed."

Kan en harpe overvinde et monster eller afsløre hemmeligheder?
Kan den bruges til hævn eller til at forandre verden? Lydbogen tager
dig med ind i fantasiens verden, hvor du i fem fortællinger møder

den magiske harpe, der med sin tryllebindende kraft skaber morskab,
uhygge og dramatik.

De fem fortællinger er for børn fra 6 år. En anderledes lydbog med
musik. Den er også er velegnet som fællesoplevelse for børn og

voksne.
Markus Borg fortæller historierne i lydbogen. Musik og lyddesign er
skabt af Harpstream Duo, tonemester Sebastian Eskildsen og Lillian

Törnqvist. Alessandra Sicuro har tegnet de søde tegninger.

Jeg har igennem mit over 40-årige arbejde med harpen oplevet, at
harpeklangen berører alle selv med enkelte toner. Jeg har fundet
massevis af folkeviser, sagn og folkeeventyr med den ”magiske
harpe” i centrum, og i lydbogen genfortæller jeg nogle af disse

vandrehistorier. Af gamle folkeviser har jeg og tonemester Sebastian
Eskildsen skabt et moderne musikalsk lydbillede, som understøtter

fortællingerne.
Lillian Törnqvist

Se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=elH0DiiwduI
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