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Nu udkommer verdens første børnebog med fløjtekursus.
Den nye børnebog "Drengen der gerne ville fløjte & Det store fløjtekursus" lærer børnene at fløjte og
det styrker deres sprog og musikalitet.
Når vi lærer vore børn at fløjte sker der følgende:
Børnene lærer at styre stemmens energi/lufttryk når de fløjter, og bliver derved mere artikulerede.
Mere artikulerede kommer børnene til at stave og læse bedre! Fløjtet styrker børnenes finmotorik og
som bonus forbedres deres musikalitet!
Fløjtet er så positivt og det burde være på skemaet i folkeskolen! Alle store og små børn har fortjent at
kunne fløjte.
BOGEN
Fløjtebogen er historien om Oscar der er ked af det, fordi
hans søster Carla er blind. Hun siger han skal lære at fløjte,
så hun kan høre han er glad. Lykkes det ham at fløjte,
inden historien tar en overraskende drejning?
Fløjtebogen byder også på Det store Fløjtekursus, der på
en simpel og pædagogisk måde lærer selv de mindste at
fløjte med munden.
Forfatter:
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Illustrationer: Bodil Bang Heinemeier
Bogen kan nu bestilles på nettet og i enhver boghandel. Pris: 128,-
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Forfatteren Hans Toft-Olsen
Han er en af landets mest erfarne stemmespecialister har i de sidste 20 år arbejdet med alle
stemmetyper, og har via sin unikke viden og tilgang til stemmen opdaget, at det at fløjte er
god stemmetræning, især for børn. Man træner via fløjtet, at styre luften/energien på den måde vi skal,
når vi taler og synger. Fløjtet er endvidere så finmotorisk, at det løfter din motorik op på et højere
niveau. Du træner altså at justere din motorik i forhold til det du hører, og på den måde træner du at
evaluere din lyd og du bliver mere artikuleret. Når du er mere artikuleret registrerer du flere nuancer i
sproget og du styrker dit sproglige øre, som igen vil styrke din læsning og stavning. Fløjtet giver
positive domino-effekter for livet.
Aftale om interview eller modtagelse af anmeldereksemplar på nedenstående kontaktoplysninger.
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