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Den store Prop og Berta bog 2 Bent Solhof Hent PDF "For det er Prop og Berta. Den lille tykke mand og så
hans ko. De lever livet til hverdag. De har det skægt, kan du tro". Det er de to linjer af omkvædet, som enhver

Prop&Berta-fan kan skråle med på af fuld hals, når man igen og igen hører historierne om de to venner.

I den store Prop & Berta box kan du høre alle Bent Solhofs klassiske fortællinger om den lille tykke mand
Prop, hans talende ko Berta og deres oplevelser i skoven sammen med Tyttebøvserne, og om pigen, der blev
væk, og den stjålne politibil, og om mysteriet om de forsvundne julegaver, om de forheksede blommer, om
heksedans på Bloksbjerg, og da Prop forelskede sig, og da Prop og Berta tog til Spanien, og om en tur i

Tivoli, om æggetyven og et besøg i cirkus og om Prop og Bertas eventyr på Indianer-øen.

Pædagogen Bent Solhof har i 30 år underholdt sammen med sine to gode venner, Prop & Berta. Det er blevet
til radioprogrammer, cd'er, bøger, film og hundredvis af optrædener på landets børnebiblioteker og

daginstitutioner. Og her slutter bølgen ikke. Prob og Berta blev nemlig filmatiseret i et samarbejde mellem
nogle af branchens største kanoner, Lars von Trier og Per Fly, med filmen "Prop & Berta - En herlig historie"

i 2001.

Genhør de gode gamle klassikere som er elsket af alle børn i alderen 3 til 6 år.

 

"For det er Prop og Berta. Den lille tykke mand og så hans ko. De
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linjer af omkvædet, som enhver Prop&Berta-fan kan skråle med på
af fuld hals, når man igen og igen hører historierne om de to venner.

I den store Prop & Berta box kan du høre alle Bent Solhofs klassiske
fortællinger om den lille tykke mand Prop, hans talende ko Berta og
deres oplevelser i skoven sammen med Tyttebøvserne, og om pigen,

der blev væk, og den stjålne politibil, og om mysteriet om de
forsvundne julegaver, om de forheksede blommer, om heksedans på
Bloksbjerg, og da Prop forelskede sig, og da Prop og Berta tog til

Spanien, og om en tur i Tivoli, om æggetyven og et besøg i cirkus og
om Prop og Bertas eventyr på Indianer-øen.

Pædagogen Bent Solhof har i 30 år underholdt sammen med sine to
gode venner, Prop & Berta. Det er blevet til radioprogrammer, cd'er,
bøger, film og hundredvis af optrædener på landets børnebiblioteker
og daginstitutioner. Og her slutter bølgen ikke. Prob og Berta blev

nemlig filmatiseret i et samarbejde mellem nogle af branchens største
kanoner, Lars von Trier og Per Fly, med filmen "Prop & Berta - En

herlig historie" i 2001.

Genhør de gode gamle klassikere som er elsket af alle børn i alderen
3 til 6 år.
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