
Hej! 
Här kommer det första infomailet från SAU – musik!  
Hoppas att ni har det bra i vårsolen! 
 
Först ett par materialtips: 
 

 Zandra Adolfssons ”Pekar upp” hade jag med och visade på barnkörlägren, men nu 
har också noterna kommit!  
 
 

”Nummer 1” från Hillsong Sthlm Kids. En fräsch och modern platta med lovsånger på 
svenska för barn (och vuxna). Texterna är varierade och innehåller bl a bibelankytningar, 
nutidsankytningar och mer av överlåtelsekaraktär. Tyvärr finns det inga noter i nuläget, och jag vet 
inget om att det är på väg, men kan man tänka sig att sjunga till skivan eller att planka låtar så är det 
definitivt värt att kolla närmare på.  
 
Dessa varor och mycket mer finns bl a köpa på www.nyamusik.se. 
 
 
Jag vill passa på att göra reklam för körlägret Measure som är den 18-19 oktober i år. Lägret är för 
tonåringar, från 12 år och uppåt, och hålls i Allianskyrkan Jönköping. Årets gästartist är ingen mindre 
än SAMUEL LJUNGBLAHD, det kommer bli en riktig höjdare! Mer info om priser och anmälan finns på 
http://sau.nu/metodomraden/musik/measure/  
 
I dessa info-mail kommer det finnas en punkt som heter ”Saras snabba”, vilket innebär ett par korta 
tips som ni kan ta med till barnkören. 
 
Saras snabba 

 Uppvärmningsövning: Den surrande humlan. Låtsas att du håller en humla mellan tummen 
och pekfingret (AJ!). Gör ett surrande ljud och låt den flyga runt framför dig innan den landar 
på grannen. Den personen tar då vid och skickar den vidare i gruppen tills alla har fått den en 
gång var. Alla får göra en stödövning samtidigt som man får träna på att stå i allas fokus (och 
att låta någon annan göra det…). 

 Pauslek: Sångmemory. Låt ett barn gå ut ur rummet. Under tiden paras övriga ihop två och 
två och kommer överens om en kort stof från en sång. Sedan lägger alla sig ner på mage på 
golvet, kors och tvärs. Barnet som varit ute kommer in och trycker en person lätt på ryggen. 
Den rullar då runt på rygg och sjunger sin strof. Barnet går sedan vidare till nästa person och 
gör likadant. Om det är samma strof som sjungs sätter de sig upp, annars rullar de över på 
mage igen. Detta fortgår tills alla par är hittade. Memory alltså!   

 
 
Jag vill till sist bara påminna om den låtskrivartävling som vi utlyste på Barnkörlägren. Senast den 16 
juni vill vi ha ert bidrag! 
 
Allt gott och trevlig sommar! 
 
Hälsningar 
Sara 
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