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ER DU MELLEM 10 OG 16 ÅR? VIL DU VÆRE MED TIL AT SKRIVE EN MUSIKHISTORIEBOG? 

 

Bogen kommer til at hedde ”Lyden af coronakrisen – fortalt af 

børn og unge” og udgives i efteråret 2020. 

   

Har du haft en musikalsk oplevelse under coronakrisen, som gjorde dig glad, ked af det, rørt, 

fik dig til at grine eller føle på en særlig måde? Så skriv den ned og send den til os. Du må også 

meget gerne sende en tegning med eller et billede der beskriver og illustrerer din historie. Så 

har du mulighed for at komme med i en musikhistoriebog, hvor vi vælger de bedste historier 

og tegninger/billeder ud til at komme med i bogen. 

  

I er børn og unge i en særlig tid. En virus har ændret jeres liv for en tid. 

Om 5 år, 10 år eller 50 år, vil folk spørge dig; ”Hvordan var det egentlig at være barn under 

coronakrisen?” 

  

Da vores statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, forsvandt alle koncerter, 

festivaler og musikundervisning. Men vi har brug for musik og hurtigt dukkede musik og 

musikundervisning op på helt nye måder. 

 

Som noget nyt opstod: 

-    fællessang på prime time TV 

-    live streamingkoncerter 

-    nye støttesange 

-    drive-in koncerter 

-    musikundervisning på nettet 

  

Alle har vi haft musikoplevelser vi ikke har haft før og det er vigtigt, at vi får dem skrevet ned 

så vi kan huske dem og fortælle dem til fremtiden. Derfor samler vi her i Spil Smart, (udgivere 

af musikfagsportalen Spil Smart www.spil-smart.dk) nu en masse musikhistorier sammen fra 

en corona-tid og udgiver den på forlaget Stepnote Publishing til efteråret. 

  

SÅDAN DELTAGER DU: 

• Send din historie, tegning eller billeder på e-mail: coronalyd@spil-smart.dk 

• Billeder skal sendes i så høj opløsning som muligt.  

• Tegningen kan scannes eller du kan tage billede af den med din telefon. 

• HUSK at skrive navn på begge forældre samt adresse og telefonnummer i e-mailen. 

 

Gem din tegning, billede eller tekst et sikkert sted, den skal bruges hvis den kommer med i 

bogen. 
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Send inden 1. juli 2020 – herefter læser vi alt igennem og de der bliver udvalgt til bogen, vil 

blive kontaktet pr. email eller telefon for godkendelse. Hvis du vil læse mere om det at skrive 

musikhistorier fra en krisetid, så kan du læse mere her: https://www.spil-

smart.dk/musikhistorieskrivning-musik-i-krisetider/ 

  
Det med småt: De udvalgte historier og tegninger/billeder kommer med i bogen ”Lyden af coronavirus – fortalt af børn og unge” 

hvis dette godkendes af børn og forældre. Hvis der kommer et overskud fra salget, gives 20% af overskuddet til Red Barnet for 

salget i 2020. Alle børn modtager indgår en skriftlig aftale med forlaget Stepnote Publishing, der underskrives af samtlige med 

forældremyndighed. 
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