
NATTENS TIVOLI
MED

SILJA OKKING



Når du 
læser denne 

bog, er det en 
god idé at lytte til 

musikken fra Nattens 
Tivoli. På de enkelte sider, 

har vi skrevet, hvilken musik der 
passer til. Du kan finde det hele  

på en Spotify  
Playliste på  
rebrand.ly/ 

NattensTivoli



Hej, det er mig der er Silja. 

Velkommen til min lille bog om Nattens 
Tivoli. Det helt særlige ved denne bog er, 
at du er med til at lave den. Se de flotte 
billeder, find farveblyanterne frem, og lav 
bogen endnu flottere sammen med mig. 
Du skal bare bruge din fantasi og lytte til 
musikken.



Om dagen er Tivoli fuld af en masse glade børn og voksne,  
og der er fart på alle forlystelserne. Men hvad mon der sker  
om natten? Lad os gå på opdagelse i Nattens Tivoli!

MUSIK:  
Mozart:  

Ouverturen til  
Figaros bryllup



 OPGAVE  Farvelæg fyrværkeriet, mens du lytter til musikken.



Hemmeligheden er, at Tivoli aldrig sover! 
Om natten, når gæsterne er gået hjem, 
forvandler Haven sig til en helt særlig  
mystisk og eventyrlig verden. 

Hør musikken og se, hvem der stadig 
er i Tivoli, selvom det er blevet mørkt. 

MUSIK:  
Prokofiev:  

Dance of the 
Knights fra  
Romeo og 

Julie
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 OPGAVE   Forbind tallene 
og se, hvem der stadig  
er i Tivoli, selvom det er 
blevet mørkt. 



Når klokken slår tolv, begynder midnats- 
timen – og uhyggen spreder sig. Hør  
musikken, og forestil dig, hvordan de  
mystiske monstre og frække spøgelser 
kommer frem fra deres gemmesteder  
og laver ballade! 

Hvordan tror du, de uhyggelige  
væsner ser ud?

 OPGAVE  Tegn de uhyggelige  
væsener fra Nattens Tivoli.

MUSIK:  
Ligeti:  

Lontano



 OPGAVE  Tegn de uhyggelige  
væsener fra Nattens Tivoli.



MUSIK:  
Grieg:  

Morgenstemning 
fra Peer Gynt

Endelig står solen op. Når solens stråler 
spreder varme og glæde, vågner Tivoli 
langsomt op, og Haven gør sig klar til en 
ny, festlig dag. Hvilke farver synes du, 
påfuglen skal have?

 OPGAVE  Lyt til musikken,  
mens du farvelægger påfuglen.



 OPGAVE  Lyt til musikken,  
mens du farvelægger påfuglen.



MUSIK:  
Williams: 

Harry’s Wondrous 
World fra Harry 

Potter

Så er Tivoli klar til at åbne sine store porte 
og sige velkommen til en masse glade 
børn. Jeg glæder mig til en dag i den 
smukke, sjove og eventyrlige Have  
fuld af Tivoli-figurer og balloner. 

 OPGAVE   
Kan du se, hvem der  
holder hvilken ballon?
Skriv det rigtige nummer  
i cirklen under hver figur.
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MUSIK:  
Lumbye:  

Champagne- 
galoppen

Vil du være med til at opleve Nattens Tivoli?   
Så kom med mig ind i Tivolis Koncertsal, hvor vi 
har en masse musik, et stort orkester, Tivoli- 
Garden, balletdansere fra Tivolis Ballet Skole, 
flotte balloner – og selvfølgelig mig, Silja,  
der følger med dig på din magiske  
rejse ind i Nattens Tivoli.

 OPGAVE   
Tingene på modsatte  
side passer sammen  
to og to. Forbind de  
rigtige sæt med streger.
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