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musikteori? Eller vil du gerne kunne støtte dine børn i deres musikundervisning?

"En visuel guide til musik" er, hvad enhver der gerne vil vide mere om musik, har brug for. Bogens
inspirerende visuelle tilgang til stoffet med diagrammer, illustrationer og trin-for.trin instruktioner gør

musikteori tilgængelig for alle og nemmere at forstå end nogensinde.

Bogen dækker alle hovedområder inden for musik - nodelære, rytmer, skalaer, melodier, akkorder og
musikalske genrer - og er en uvurderlig guide til alle, der gerne vil have en større forståelse af musik og

musikteori.

Igennem hele bogen findes et lille lydsymbol, der henviser til et online lydspor. Her demonstreres de
musikalske eksempler, skalaer, akkorder samt en lang række musikalske instrumenter.

I samme serie som bøgerne "Hjælp dit barn med matematik", "Hjælp dit barn med biologi, kemi og fysik" og
"En visuel guide til computerkodning".
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