
 

 

 

 

 

 

Melodi: Indianer - Tøsedrengene 

Nu er det snart tid igen 

Vi mødes på Sletten, ven 

Og vi glæder os til det ja 

Fordi at det blir fedt 

 

Men inden at I kommer her 

Skal I have pakket, yeah! 

Det er bare super vigtigt 

At I husker det: 

 

Musikmager 

Ta din tophat på 

Vandreskoene gå 

og en vandflask 

Ska’ du da ha med 

 

Noget til at sove på 

Og soveposen ovenpå 

Og et siddderunderlag - yeah! 

Og måske et tæp’ 

 

Det vigtigste det er varmt tøj 

Vi ska være ud’nfor møj (meget) 

Notes bog skal i din lomme 

Og noget at skrive med 

 

Musikmager 

Husk nu spisegrej 

Og en March&Lej(r) 

og en sangtekst 

som du holder af 

 

Du skal også huske mad 

Når du kommer og er glad 

Det skal starte med det bogstav 

som du starter med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi vi laver pick-nick bord 

Skal retten ikke være stor 

Det er noget vi skal dele 

så tænk li’ over det 

 

Musikmager 

Vi skal være ude 

og sidde på bålpude 

hele ugen 

Masser af frisk luft! 

 

Hej! Dig! Musikmager! Nu er der ikke 

længe til at vi skal mødes på Sletten til et 

hamrende fedt kursus! I den anledning er 

der et par ting du skal huske. Da vi godt 

kan lide mad, og godt kan lide at lære 

hinanden bedre at kende, skal du huske 

noget mad til første aften, som starter med 

det første bogstav i dit navn. For lidt 

ekstra hygge er hjemmefutter og en blød 

siddepude gavnligt, mens din helt egen 

top-hat er med til at skabe den helt rette 

Musikmager-stemning. Da vi jo alle rigtig 

godt kan lide musik, bedes du medbringe 

sangteksten til en sang du holder rigtig 

meget af og en engangs plastikflaske, 

som bliver skøn musik for vores ører. Vi 

sover inde, men husk alligevel både 

liggeunderlag og sovepose, da det ikke er 

sikkert vi sover i senge. For at have en 

chance at huske hvad vi har lavet på 

kursus, så tag en notesbog og blyant med. 

Varmt tøj, spisegrej og to viskestykker er 

også centrale, for at kurset bliver i tip top 

verdensklasse.  

Vi glæder os til at se jer. 

Jeres instruktører  

-Rock, Indie og Electronica 


