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Musicarma Claus Behrens Hent PDF Forlaget skriver: Musicarma - Mindfulness for børn med musik er for
børn i alderen 0-6 år. Bogen indeholder også en CD med sange fra den danske sangskat spillet af Trio Before.
Bogen består af en række temaer med tilhørende flotte illustrationer og vers. Temaerne er genkendelige for
børnene, da det for eksempel er årstiderne, aften, drømme og nemme at forholde sig til. Til hvert tema er der
desuden en mindfulness øvelse, som kan laves, mens der lyttes til CD'en og en aktivitet, som kan gøres

bagefter. F.eks. at gå en tur. Det hele er nemt at gå til, og behøver ingen forberedelse. Musikken kan desuden
bruges som baggrundsmusik, når der tegnes, slappes af eller ved sovetid. Bogen henvender sig både til

institutioner og familier, og kan bruges med og uden CD. Musicarma kan ALT det, som jeg finder vigtigt i
muligheden for at skabe åndehuller med ro i børns hverdag, Lola Jensen (TV2), Familierådgiver.

Musicarma har haft en stor positiv betydning for os, fordi aftenerne er blevet roligere" - Tine, mor til 3 børn.
Musicarma er støttet af Aarhus Kommune og Vækstfonden.
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