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25 sange på dvd, som frit kan bruges i digitale medier som smartboards, computere og dvd-afspillere. Tekst
med stor font, tegninger og henvisninger til, hvor man kan finde noder og baggrundsstof om sangene.

Desuden en indspilning af sangene med og uden vokal.

 
 

Målgruppe 1.-10. klasse

 
 

Ny serie af udgivelser, som skal mødekomme et stigende behov for digitalt tilgængelige sange. Her kan man
lovligt bruge løs. I udvalget af sange, må vi dog tage hensyn til, at vi ikke kan bringe sange med fremmed
forlag, men sange med © Dansk Sang, traditionelle sange, og sange hvor forfatter og komponist selv holder

rettighederne. Det kræver dog en ny aftale for hver enkelt sangs vedkommende.

 
 

Serietitlen DIG IT spiller på ordet digital, og at “dig” på engelsk har forskellige betydninger: “Grave”, ”bryde
sig om”, ”forstå”, ”bemærke” og ”lytte til”.
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