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Final Song
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Instruktion
1.  Syng sangen med eleverne flere gange. Vi har sat den en tone   
 ned.
2.  Spil eventuelt alle vers og broer uden trommer, men med 
 håndklap fra det udvidede arrangement. 
3.  Vi har udeladt en akkord.
4.  Sangen går meget hurtigt, så spil den eventuelt langsommere.
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Final Song

Udvidet arrangement
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Variation
I arrangementet af ”Final song” på de foregående sider er alle instrumenter forsimplet til 
det absolut enkleste, så alle kan være med. Her finder du ideer til at gøre arrangementet en 
anelse sværere for enkelte eller flere instrumenter. Variationerne kan problemfrit påklistres 
det enkle arrangement.
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Bas

Det lyder godt, hvis klaver og bas spiller den udeladte akkord. Ikke alle behøver at gøre det.
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