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FORMATTERING AF SAMMENSATTE MATERIALER
Sammensatte materialer:
Ved sammensat materiale forstås et materiale, der består af flere dele, som tilhører forskellige
materialetyper.
For at være et sammensat materiale kræves det ikke, at de enkelte dele udgives eller sælges samlet, men det er en
forudsætning, at mindst én af delene er udgivet med henblik på at skulle bruges sammen med den eller de øvrige
del(e). Fx betragtes en almindelig lydbog + den tilsvarende trykte bog ikke som sammensat materiale.
Ved sammensat materiale, der opfylder disse kriterier, kan der til Danbib laves én post, der beskriver det
samlede materiale. En sådan post betragtes ikke som ulovlig dobbeltpost til poster, der beskriver de enkelte dele
hver for sig.
Hvis et materiale består af flere materialetyper, og ingen af typerne er særlig fremtrædende (typerne er
ligeværdige), katalogiseres materialet som et sammensat materiale (katalogiseringsreglerne, bind 2, kapitel 1,
afsnit 1.10), mens hvis én af typerne er særligt fremtrædende, beskrives materialet ud fra denne materialetype, og
de øvrige dele anføres som bilag.
DBC-praksis:
Hvis et sammensat materiale sælges samlet, registreres materialet i én post og de generelle regler for de
enkelte materialetyper følges.
Der praktiseres ikke en fast rækkefølge, hvorefter de enkelte materialetyper nævnes, men det enkelte
materiale vurderes ud fra flere faktorer:
Fysisk fremtrædelsesform (Hvilken del fylder mest rent fysisk - størrelse og omfang - fx fremtræder en bog
med cd indsat i lomme oftest umiddelbart som en bog)
Præsentation (Hvordan præsenteres de enkelte dele: lægges der særlig vægt på et af materialerne?,
Hvordan er typografien etc.?)
Distribution (distribueres en dvd-video som film eller musik?)
Hensigt med udgivelsen (Sigter udgivelsen mod en bestemt anvendelse? Henvender materialet sig til en
særlig målgruppe fx svage læsere?)
Historik (Indgår et af materialerne i en serie som ellers kun indeholder den ene materialetype?)
Fremvisning: Hvilket afspilningsudstyr kræves for at hele materialet kan vises (fx dvd-rom med tekst og
film)?
Hvis et opstillingsmateriale kan udpeges ud fra en sådan vurdering, vil dette materiale fremgå som det
førstnævnte i felt 009 og felt 300.
I de tilfælde hvor materialet omfatter flere end to typer, nævnes de efterfølgende i en vedtagen
rækkefølge: Visuelle, auditive, elektroniske, laborative, boglige.
Er det ikke muligt at bestemme et opstillingsmateriale , følges en obligatorisk rækkefølge: billedmaterialer,
lydmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande, tekstgenstande

Opstillingselement vælges efter gældende regler for det valgte opstillingsmateriale .
Hovedtitel: Hvis der er en fælles titel eller mere end halvdelen af materialet har samme titel, vælges denne
som hovedtitel. Fælles oplysninger anføres i hovedbeskrivelsen, specifikke oplysninger for de enkelte dele
anføres i noter.
Hvis ingen fælles titel findes, anføres materialernes forskellige titler alle i titelafsnittet.
Ved formatteringen anføres de generelle og specifikke materialebetegnelser i felt 009. Delfelterne kan
gentages, så de indeholder indtil 3 forskellige materialebetegnelser.
Flere end 3 forskellige materialebetegnelser formatteres i felt 009 *a med koden v, der udskrives
[sammensat materiale]. Den specifikke materialebetegnelse kodes i delfelt *g med koden xy.
Når felt 009 *a v anvendes, laves supplerende materialekodning for de enkelte materialetyper i *b og *h.
I felt 245 beskrives oplysninger som er fælles for alle materialetyperne, når en fællestitel findes. Hvis ingen
fælles titel findes, anføres de specifikke titler for materialerne og materialebetegnelse inddateres efter hver
enkelt titel i 245m efterfulgt af eventuelle øvrige titelelementer. Ophav inddateres efter hver enkelt titel.
I felt 300 følges rækkefølgen i felt 009.
I felt 512 beskrives oplysninger til enkelte materialetyper i hvert sit felt, der følger rækkefølgen i felt 300.

BLANDEDE OG KOMBINEREDE MATERIALER
Denne type materialer betragtes ikke som sammensatte materialer, da indholdet ikke er fysisk adskilt.

I felt 009 kodes opstillingsmaterialet i delfelt a, og der kodes for det øvrige indhold i delfelt b.
Kombinerede materialer er udgivelser, hvor der er tale om én fysisk udgivelse med flere adskilte
materialetyper (f.eks. en film med en række separate musikvideoer til sidst eller f.eks. en bogs tekst
i PDF-filer samt bogens tekst indlæst som lydbog)
Blandede materialer er udgivelser, hvor der er tale om én fysisk udgivelse med flere
sammenblandede materialetyper (f.eks. et oplæst eventyr med musikledsagelse)
Der udpeges et opstillingsmateriale, og hvis dette ikke er muligt, følges den vedtagne rækkefølge.
I felt 009 kodes opstillingsmaterialet i delfelt a, og der kodes for det øvrige indhold i delfelt b.

Eksempel 1
89.699
Langgaard, Birte
Ordet er frit [tekst + lydoptagelse (cd)] / Birte Langgaard. - 2. udgave. - Kbh. : Gyldendal, 2012.
- 1 bog (160 sider) : ill. i farver, 1 kursist-cd (ca. 66 min.)
ISBN-13: 978-87-02-12987-8
Materialet er inddelt i 6 temaer: Rejser, søskende, noveller, politik,
sygdomme før og nu samt drikkekultur
Bog: Illustrationer: Wilfred Glud ... et al.
Cd: En række unge fortæller om personlige oplevelser, erfaringer og
holdninger. På cd-etiketten: Dansk som andetsprog. På cd-etiketten:
Dansk som andetsprog
Tidligere: 1. udgave.
Hertil findes klasse-cd og lærervejledning

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u u *a 2012 *b dk *d y *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a a *g xx *a r *g xc
017 00 *a 2 549 985 9
021 00 *e 9788702129878 *c hf.
100 00 *a Langg@ård *h Birte
245 00 *a Ordet er frit *e Birte Langg@ård
250 00 *a 2. udgave
260 00 *& 1 *a Kbh. *b Gyldendal *c 2012
300 00 *n 1 bog *a 160 sider *b ill. i farver *n 1 kursist-cd *l
ca. 66 min.
504 00 *& 1 *a Materialet er indelt i 6 temaer: Rejser, søskende,
noveller, politik, sygdomme før og nu samt drikkekultur
512 00 *i Bog *e Illustrationer: Wilfred Glud ... et al.
512 00 *i Cd: En række unge fortæller om personlige oplevelser,
erfaringer og holdninger. På cd-etiketten: Dansk som
andetsprog. På cd-etiketten: Dansk som andetsprog
520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2004
526 00 *a Hertil findes klasse-cd og lærervejledning
652 00 *m 89.699
666 00 *0 *f dansk sprog
666 00 *0 *u for udlændinge
666 00 *0 *u for danskuddannelse 3
666 00 *0 *u for danskundervisning
666 00 *0 *o undervisningsmaterialer

Eksempel 2
30.1668
Efter arbejdslivet [tekst] : fortællinger om dét at blive ældre / Anders
Bonatto Fisker og Søren La Cour ; under medvirken af Bo Jacobsen. Her
har jeg hjemme [film (dvd-video)] / instruktion og manuskript Katrine Østlund Jacobsen.
- 1. udgave. - [Kbh.] : Dansk Psykologisk Forlag, 2012. - 1 bog
(127 sider), 1 dvd-video (25 min.)
ISBN-13: 978-87-7706-820-1
På baggrund af interviews med 50 pensionister beskrives de vigtigste
temaer i pensionisternes tilværelse: forholdet til lykke, krop,
kønsidentitet, venner, hjemmet, meningen med livet og livets
afslutning. I filmens fem portrætter bliver der sat ord på, hvordan
livet forandrer sig, når man træder ind i den tredje og fjerde
alder
Bog: Med litteraturhenvisninger og links
Dvd-video: På dvd-etiketten: Fem pensionister fortæller. Produceret
for Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk
Institut, Københavns Universitet som del af forskningsprojektet:
Det Gode Ældreliv
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2012 *b dk *d y *l dan *x 04 *x 06 *v 0
009 00 *a a *g xx *a m *g th
021 00 *e 9788777068201 *c hf. *b dvd-videoens brugsretskategori:
B
245 00 *a Efter arbejdslivet *m tekst *c fortællinger om dét at
blive ældre *e Anders Bonatto Fisker og Søren La Cour *e under
medvirken af Bo Jacobsen *x Her har jeg hjemme *m film
(dvd-video) *e instruktion og manuskript Katrine Østlund
Jacobsen
250 00 *a 1. udgave *b ÷
260 00 *a [Kbh.] *b Dansk Psykologisk Forlag *c 2012
300 00 *a *n 1 bog *a 127 sider *n 1 dvd-video *l 25 min.
504 00 *& 1 *a På baggrund af interviews med 50 pensionister
beskrives de vigtigste temaer i pensionisternes tilværelse:
forholdet til lykke, krop, kønsidentitet, venner, hjemmet,
meningen med livet og livets afslutning. I filmens fem
portrætter bliver der sat ord på, hvordan livet forandrer sig,
når man træder ind i den tredje og fjerde alder
512 00 *a Bog: Med litteraturhenvisninger og links
512 00 *i Dvd-video: På dvd-etiketten: Fem pensionister fortæller.
Produceret for Center for Forskning i Eksistens og Samfund,
Sociologisk Institut, Københavns Universitet som del af
forskningsprojektet *e Det ¤Gode Ældreliv
652 00 *m 30.1668
652 00 *p 15.2
666 00 *0 *f alderdom
666 00 *0 *f ældre
666 00 *0 *f livskvalitet

666 00 *0 *o interviews
700 00 *å 1 *a Fisker *h Anders *c f. 1976-05-12
700 00 *å 2 *A lacour *a La Cour *h Søren
700 00 *a Jacobsen *h Bo *c f. 1940
700 00 *å 3 *a Østlund Jacobsen *h Katrine
710 00 *a Det ¤Gode Ældreliv *e projekt
900 00 *a Fisker *h Anders Bonatto *z 700/1
900 00 *a Bonatto Fisker *h Anders *z 700/1
900 00 *a Cour *h Søren la *z 700/2
900 00 *a Jacobsen *h Katrine Østlund *z 700/3

Eksempel 3
63.1
Mark og maskiner [tekst] / Lotte Ipsen, Lars Pedersen, Peter Hartvig Hansen ; tegninger: Lene Kruse Kessler.
Plantens vækst [elektronisk materiale (cd-rom)] : elev-cd. - Århus :
Videncentret for Landbrug : Landbrugsforlaget g [eksp.]
www.netbutikken.vfl.dk, 2011. - 1 bog (146 sider) : ill. i farver ;
30 cm, 1 cd-rom : lyd, farve
ISBN-13: 978-87-91566-57-8
Om jord og jordbearbejdning samt etablering og pasning af afgrøder.
Cd-rom, der med billeder, tekster, tabeller og filmklip viser hvad
der sker i rod, blad, stængel og frø, når planten vokser.
Forklarende speak kan tilvælges
Cd-rom: Systemkrav: Pc. Også udgivet separat
Hertil findes supplerende materiale på forlagets temaside
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d y *l dan *x 04 *v 0
009 00 *a a *g xx *a t *g tb
021 00 *e 9788791566578 *c hf. *d kr. 299,00 *b cd-rom til udlån
og brug på stedet
245 00 *a Mark og maskiner *m tekst *e Lotte Ipsen, Lars Pedersen,
Peter Hartvig Hansen *f tegninger: Lene Kruse Kessler *x
Plantens vækst *m elektronisk materiale (cd-rom) *c elev-cd
260 00 *& 2 *a Århus *b Videncentret for Landbrug *b
Landbrugsforlaget g [eksp.] www.netbutikken.vfl.dk *c 2011
300 00 *n 1 bog *a 146 sider *b ill. i farver *c 30 cm *n 1 cd-rom
*b lyd, farve
504 00 *& 1 *a Om jord og jordbearbejdning samt etablering og
pasning af afgrøder. Cd-rom, der med billeder, tekster,
tabeller og filmklip viser hvad der sker i rod, blad, stængel
og frø, når planten vokser. Forklarende speak kan tilvælges
512 00 *a Cd-rom: Systemkrav: Pc. Også udgivet separat
526 00 *a Hertil findes supplerende materiale på forlagets
temaside
652 00 *m 63.1
652 00 *p 57.1
666 00 *0 *f planter
666 00 *0 *f planteavl
666 00 *0 *f jordbearbejdning
666 00 *0 *f landbrugsmaskiner
666 00 *0 *f plantefysiologi
666 00 *0 *f biokemi
666 00 *0 *o undervisningsmaterialer
666 00 *0 *u for landbrugsuddannelse
666 00 *0 *u for landbrugsskoler
700 00 *a Ipsen *h Lotte B.
700 00 *a Pedersen *h Lars *c f. 1961-07-06
700 00 *å 1 *a Hansen *h Peter *c f. 1968-11-23
900 00 *a Hartvig Hansen *h Peter *z 700/1

900 00 *a Hansen *h Peter Hartvig *z 700/1
Eksempel 4
bi Philip, Josephine
Eventyret om Lily Bitten [tekst + lydoptagelse + musikoptagelse (cd)] : elefanten der troede den var en
myresluger / af Josephine Philip & Lobber Levin ; idé af Josephine Philip. [Kbh.] : BittenMagi, 2011. - 1 bog (128 sider) : alle ill. i farver, 2 cd'er (ca. 99 min.)
ISBN-13: 978-87-994897-0-1
Billedbog. Elefanten Lily Bitten drager verden rundt sammen med en
flodhest, for at lede efter sine artsfæller
Bog: Illustrator: Eigil Bakdal Jørgensen ... et al. ; illustrator af
verdenskort: Marten Damgaard ; billedredigering: Morten Svendsen
Cd (lyd): Fortællerstemme: Karsten Philip ; underlægningsmusikken er
komponeret af Anders Trentemøller. Gengivelse af bogen
Cd (musik): instrumenter er spillet af Anders "Ormen" Christophersen
med hjælp fra Davide Rossi, Frederik Iversen, Nicolai Høi
Indhold (sange):
Lily Bitten & Hippo Magis sang / tekst af Christoffer Levin og
Josephine Philip ; leadvokal: Josephine Philip & Krede
Dovendyret Hænge Hennings sang / tekst af Christoffer Levin og
Josephine Philip ; leadvokal: Martin Brygmann
Malik Moloks sang / tekst af Christoffer Levin og Josephine Philip ;
leadvokal: Magnus Millang
Søkoen Sensis sang / tekst af Christoffer Levin og Josephine Philip ;
leadvokal: Szhirley
Søelefanten Elenas sang / tekst af Christoffer Levin og Josephine
Philip ; leadvokal: Elena Carli Cosovic
Timo Tapirs sang / tekst af Blæs Bukki ; leadvokal: Blæs Bukki
Sneuglen Ullas sang / tekst af Christoffer Levin og Josephine Philip
; leadvokal: Alberte Winding
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2011 *b dk *d 2 *d x *l dan *o b *v 0
009 00 *a a *g xx *a r *a s *g xc
021 00 *e 9788799489701 *c ib.
038 00 *a bi
100 00 *a Philip *h Josephine
245 00 *a Eventyret om Lily Bitten *c elefanten der troede den var
en myresluger *e af Josephine Philip & Lobber Levin *f idé af
Josephine Philip
260 00 *a [Kbh.] *d [Skindergade 2/2 tv., 1159 K] *b BittenMagi *c
2011
300 00 *n 1 bog *a 128 sider *b alle ill. i farver *n 2 cd'er *l
ca. 99 min.
504 00 *& 1 *a Billedbog. Elefanten Lily Bitten drager verden
rundt sammen med en flodhest, for at lede efter sine
artsfæller
512 00 *i Bog *e Illustrator: Eigil Bakdal Jørgensen ... et al. *e
illustrator af verdenskort: Marten Damg@ård *e

billedredigering: Morten Svendsen
512 00 *i Cd (lyd) *e Fortællerstemme: Karsten Philip *e
underlægningsmusikken er komponeret af Anders Trentemøller *b
. Gengivelse af bogen
512 00 *i Cd (musik) *e instrumenter er spillet af Anders "Ormen"
Christophersen med hjælp fra Davide Rossi, Frederik Iversen,
Nicolai Høi
531 00 *a Indhold (sange):
652 00 *n 86 *z 096
652 00 *o sk
652 00 *p 78.698
666 00 *0 *m musikalsk eventyr *m børnemusik *m børnesange *m
rock *m pop *m hip hop *m jazz *m electronica *n vokal *p
2010-2019 *l Danmark
666 00 *0 *s fantasirejser
666 00 *0 *s eventyr
666 00 *0 *s elefanter
666 00 *0 *s dyr
700 00 *å 1 *a Bakdal Jørgensen *h Eigil
700 00 *å 2 *a Levin *h Christopher
700 00 *å 32 *a Blæs Boogie
700 00 *å 11 *a Christophersen *h Anders
700 00 *å 12 *a Trentemøller
700 00 *å 9 *a Krede
700 00 *a Brygmann *h Martin
700 00 *a Millang *h Magnus
700 00 *å 18 *a Szhirley
700 00 *a Cosovic *h Elena Carli
700 00 *å 19 *a Winding *h Alberte
700 00 *a Høi *h Nikolaj
700 00 *a Rossi *h Davide
700 00 *a Iversen *h Frederik
745 00 *a Lily Bitten
795 00 *å 11 *a Lily Bitten & Hippo Magis sang *i komponeret af
Anders "Ormen" Christophersen og Josephine Philip *e tekst af
Christoffer Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Josephine
Philip & Krede *i kor: Josephine Philip *i musik: Anders
christophersen
795 00 *å 12 *a Dovendyret Hænge Hennings sang *i komponeret af
Anders "Ormen" Christophersen og Josephine Philip *e tekst af
Christoffer Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Martin
Brygmann *i kor: Josephine Philip *i musik: Anders
christophersen
795 00 *å 13 *a Malik Moloks sang *i komponeret af Anders "Ormen"
Christophersen og Josephine Philip *e tekst af Christoffer
Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Magnus Millang *i kor:
Josephine Philip *i musik: Anders christophersen
795 00 *å 14 *a Søkoen Sensis sang *i komponeret af Anders "Ormen"
Christophersen og Josephine Philip *e tekst af Christoffer
Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Szhirley *i kor:

Josephine Philip *i musik: Anders christophersen
795 00 *å 15 *a Søelefanten Elenas sang *i komponeret af Anders
"Ormen" Christophersen og Josephine Philip *e tekst af
Christoffer Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Elena
Carli Cosovic *i kor: Josephine Philip *i musik: Anders
christophersen
795 00 *å 16 *a Timo Tapirs sang *i komponeret af Anders "Ormen"
Christophersen og Josephine Philip *i melodi komponeret af
Blæs Bukki *e tekst af Blæs Bukki *e leadvokal: Blæs Bukki *i
kor: Blæs Bukki og Josephine Philip *i musik: Anders
christophersen
795 00 *å 17 *a Sneuglen Ullas sang *i komponeret af Anders
"Ormen" Christophersen og Josephine Philip *e tekst af
Christoffer Levin og Josephine Philip *e leadvokal: Alberte
Winding *i kor: Josephine Philip *i musik: Anders
christophersen
900 00 *a Levin *h Lobber *z 700/2
900 00 *a Jørgensen *h Eigil Bakdal *z 700/1
900 00 *a Blæs Bukki *x se også *z 700/32
900 00 *a Blæs Buckingham *x se også *z 700/32
900 00 *a Blæs van Boogie *x se også *z 700/32
900 00 *a Bavng@ård *h Lasse *z 700/32
900 00 *a Ormen *z 700/11
900 00 *a Aies *z 700/11
900 00 *a Trentemøller *h Anders *z 700/12
900 00 *a Pedersen *h Kristian "Krede" *z 700/9
900 00 *a Rasmussen *h Szhirley *z 700/18
900 00 *a Shirley *z 700/18
900 00 *a Haim *h Shirley *z 700/18
900 00 *a Alberte *z 700/19
990 00 *o 201208 *b l *b b *b s *u nt
d08 00 *o dj *a Bestilt til LU d. 26.1.12 / Bog+Cd er sat til
lydselektion *o ljl *a 745 pga typografi *o dnj *k bvl
d09 00 *z REX201208
d31 00 *b 227 *h 229 *t 18
d32 00 *b 224 *h 225
d33 00 *b l *a 1
d35 00 *a P *i 02 *n 01 *p 01 *q 01
d90 00 *o 201102 *b b *b s *u nt
f06 00 *b l *b b *b s
n51 00 *a 20120220
s10 00 *a DBC
s12 00 *t TeamBLY201206
z99 00 *a hlt

Eksempel 5
37.24
Fri for mobberi [sammensat materiale]. - [Ny udgave]. - Kbh. : Mary Fonden : Red Barnet,
[2010]. - 1 dvd-video (ca. 13 min.), 1 cd (lydbog), 2 cd'er (musik),
3 bøger (38 blade : ill., 77 sider : ill. i farver, 22 sider), 1
billedbog (91 sider) : ill. i farver, 2×4 pixi-bøger + 21
samtaletavler + 4×8 dilemmakort + 6 postkort + 5 forældretips + 64
klistermærker + 2 bamser
På materialet: Et landsdækkende anti-mobbeprojekt til børn i \3 til
6-årsalderen\
På bøgerne: Bedre venner
Dvd-video: Med undertitel: Introduktions dvd
Cd (lydbog): Robertas bamse - og tre andre historier om mobberi.
Historierne oplæst af forfatterne
Cd (musik): Venner er gode at ha': Også udgivet sammen med bogen
Bøger: Den man rører ved mobber man ikke : et massageprogram for
3-6-årige udarbejdet af Susanne Borch & Jørn Jørgensen. Sangtekster
uden noder Fri for mobberi - hvorfor det og hvordan? : faghæfte,
sociale praksisser og aktiviteter skrevet af Dorte Rasmussen og
Signe-Marie Paludan Andersen ; tegninger ...: Grey. 2. udgave. Med
litteraturhenvisninger. Venner er gode at ha' : et rytmikprogram
skrevet af Anders Bøgelund ; tegninger: Kim Dalsgaard. For
sangstemme med becifring. På omslaget: Bedre venner
Billedbog: Robertas bamse - og tre andre historier om mobberi /
Bubber ... [et al.]
Pixi-bøger: Bubber: Robertas bamse / illustreret af Kim Dalsgaard.
(En rigtig pixi ; 850) Kaya Brüel: Nullers fødselsdagsfest /
illustreret af Niels Roland. (En rigtig pixi ; 849) Ole Kibsgaard:
Musepigen Misse / illustreret af Dina Gellert. (En rigtig pixi ;
851) Ellen Hillingsø: Adam og de store børn / illustreret af Sussi
Bech. (En rigtig pixi ; 852)
Cd (lydbog), bog, hæfte, billedbog og pixi-bøger også udgivet separat
Børnehavekuffert
Indhold (cd (lydbog) og billedbog):. Bubber: Robertas bamse /
illustreret af Kim Dalsg@aard. (En rigtig pixi ; 850) Kaya Brüel:
Nullers fødselsdagsfest / illustreret af Niels Roland. Ole
Kibsg@aard: Musepigen Misse / illustreret af Dina Gellert. Ellen
Hillingsø: Adam og de store børn / illustreret af Sussi Bech. Sang: Gør noget!
Indhold (musik):
B-Boys Danmark: Gør noget! / B-Boys, Nicolai, Anne Gadegaard,
Caroline: [sang]
Rumlerim: Venner er gode at ha' (Venner er gode at ha' ; Bamseven ;
Boldleg ; Tangloppen Tage ; Troldefest ; Jeg siger stop ; Kom sæt
dig her ; Vi er venner ; Morgen ved strand ; Aften med stjerner ;
Prelude II)

004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u u *a 2010 *b dk *l dan *v 0
009 00 *a v *g xy *b m *h th *b r *h xc *b s *h xc *b a *b c *h xx
*b u *h ub
017 00 *a 2 767 032 6
245 00 *a Fri for mobberi *ø 3 til 6-årsalderen
250 00 *a [Ny udgave] *b Ny udgave 2010
260 00 *& 1 *a Kbh. *b Mary Fonden *b Red Barnet *e eksp. *c
[2010]
300 00 *n 1 dvd-video *l ca. 13 min. *n 1 cd (lydbog) *n 2 cd'er
(musik) *n 3 bøger *a 38 blade : ill., 77 sider : ill. i
farver, 22 sider *n 1 billedbog *a 91 sider *b ill. i farver
*n 2×4 pixi-bøger *d 21 samtaletavler *d 4×8 dilemmakort *d 6
postkort *d 5 forældretips *d 64 klistermærker *d 2 bamser
512 00 *a På materialet: Et landsdækkende anti-mobbeprojekt til
børn i \3 til 6-årsalderen\
512 00 *a På bøgerne: Bedre venner
512 00 *a Dvd-video: Med undertitel: Introduktions dvd
512 00 *i Cd (lydbog) *t Robertas bamse - og tre andre historier
om mobberi *b . Historierne oplæst af forfatterne
512 00 *a Cd (musik): Venner er gode at ha': Også udgivet sammen
med bogen
512 00 *i Bøger *t Den man rører ved mobber man ikke *b : et
massageprogram for 3-6-årige *e udarbejdet af Susanne Borch &
Jørn Jørgensen *b . Sangtekster uden noder *t Fri for mobberi
- hvorfor det og hvordan? *b : faghæfte, sociale praksisser
og aktiviteter *e skrevet af Dorte Rasmussen og Signe-Marie
Paludan Andersen *e tegninger ...: Grey. 2. udgave. Med
litteraturhenvisninger *t Venner er gode at ha' *b : et
rytmikprogram *e skrevet af Anders Bøgelund *e tegninger: Kim
Dalsg@ård. For sangstemme med becifring. På omslaget: Bedre
venner
512 00 *i Billedbog *t Robertas bamse - og tre andre historier om
mobberi *e Bubber ... [et al.]
512 00 *i Pixi-bøger *d Bubber *t Robertas bamse *e illustreret af
Kim Dalsg@ård *b . (En rigtig pixi ; 850) *d Kaya Brüel *t
Nullers fødselsdagsfest *e illustreret af Niels Roland *b .
(En rigtig pixi ; 849) *d Ole Kibsg@ård *t Musepigen Misse *e
illustreret af Dina Gellert *b . (En rigtig pixi ; 851) *d
Ellen Hillingsø *t Adam og de store børn *e illustreret af
Sussi Bech *b . (En rigtig pixi ; 852)
512 00 *a Cd (lydbog), bog, hæfte, billedbog og pixi-bøger også
udgivet separat
512 00 *a Børnehavekuffert
520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2007 *n 27670326
530 00 *& 1 *a Indhold (cd (lydbog) og billedbog): *d Bubber *t
Robertas bamse / illustreret af Kim Dalsg@@ård *b . (En rigtig
pixi ; 850) *d Kaya Brüel *t Nullers fødselsdagsfest /
illustreret af Niels Roland *d Ole Kibsg@@ård *t Musepigen
Misse / illustreret af Dina Gellert *d Ellen Hillingsø *t Adam

og de store børn *e illustreret af Sussi Bech. - Sang: Gør
noget!
531 00 *a Indhold (musik):
652 00 *m 37.24
652 00 *p 78.69
666 00 *f mobning
666 00 *f børn
666 00 *f børnehaver
666 00 *0 *u for 3 år
666 00 *0 *u for 4 år
666 00 *0 *u for 5 år
666 00 *0 *u for 6 år
666 00 *0 *m børnemusik *m børnesange *m rock *m pop *n vokal *p
2000-2009 *l Danmark
700 00 *a Kibsg@ård *h Ole
700 00 *a Hillingsø *h Ellen
700 00 *a Rasmussen *h Dorthe *c 1965-09-17
700 00 *å 1 *a Brüel *h Kaya
700 00 *a Roland *h Niels
700 00 *å 2 *a Bubber
700 00 *a Dalsg@ård *h Kim
700 00 *a Gellert *h Dina
700 00 *a Borch *h Susanne
700 00 *a Jørgensen *h Jørn *c f. 1950
700 00 *a Bech *h Sussi
700 00 *å 7 *a Nicolai *c f. 1991-10-04
700 00 *å 5 *a Caroline
700 00 *a Gadeg@ård *h Anne
700 00 *å 5 *a Caroline
700 00 *å 6 *a Hejslet Jørgensen *h Joachim
700 00 *a Bøggild *h Mikkel
700 00 *å 7 *a Paludan Andersen *h Signe-Marie
700 00 *a Bøgelund *h Anders
700 00 *a Børgesen *h Helle
700 00 *a Falkensteen *h Jesper
700 00 *a Heister *h Bodil
700 00 *a Irhøj *h Jan
710 00 *a Red Barnet *e forening
710 00 *a Mary Fonden
780 00 *å 11 *a B-Boys *e Danmark
780 00 *å 12 *a Rumlerim
795 00 *å 11 *a Gør noget! *i skrevet af B-Boys, Nicolai, Anne
Gadeg@ård, Caroline, Kathrine Brøndsted, Joachim Hejslet
Jørgensen *e B-Boys, Nicolai, Anne Gadeg@ård, Caroline: [sang]
*i instrumenter af Joachim Hejslet Jørgensen *i lead guitar af
Mikkel Bøggild *i add lip vokaler af Kathrine Brøndsted *i
produceret af Joachim Hejslet Jørgensen *i vokaler
co-produceret af Kathrine Brøndsted
795 00 *å 12 *a Venner er gode at ha' *7 ( *a Venner er gode at
ha' *a Bamseven *a Boldleg *a Tangloppen Tage *a Troldefest *a

Jeg siger stop *a Kom sæt dig her *a Vi er venner *a Morgen
ved strand *a Aften med stjerner *A prelude 2 *a Prelude II *7
) / *i Arrangeret af Rumlerim *i Rumlerim (Anders Bøgelund:
sang, akk. guitar, el. guitar, guitarele, keyboards, mbiri,
klap ; Jesper Falkensteen: trommer, bas, percussion, klap, kor
; Jan Irhøj: et. guitar, 12-str. guitar, banjo, ukulele,
dobro, klap, kor) *i Bodil Heister: harmonika *i Helle
Børgesen: sang og kor *i produceret af Anders Bøgelund
795 00 *å 99 *y 0 *a Venner er gode at have
900 00 *a Kaya *x se også *z 700/1
900 00 *a Meyer *h Niels Christian *z 700/2
900 00 *a Kielstrup *h Nicolai *z 700/7
900 00 *a Jørgensen *h Joakim Hejslet *z 700/6
900 00 *a Lind *h Caroline *z 700/5
900 00 *a Andersen *h Signe-Marie Paludan *z 700/7

Eksempel 6
77.56
Søren Dahl 40+3 [film + musikoptagelse (dvd-video] / idé og koncept Søren Dahl. - [Kbh.] : Sony Music
Entertainment, 2012. - 1 dvd-video (50, 50 min.)
På materialet: One man show med gæster
Medvirkende: Søren Dahl, Ole Henriksen og Carmen Koppel ; tekster:
Leif Fabricius, Vase & Fuglsang, Søren Dahl
Produktion: Jensen & Jensen Media (Danmark), 2012
Live-optagelse, Horsens Ny Teater
Mærkning: Tilladt for alle
88765413519
004 00 *r n *a e
006 00 *d 0 *2 d
008 00 *t m *u f *a 2012 *b dk *l dan *x 06 *v 0
009 00 *a m *b s *g th
023 00 *b 0887654135193
032 00 *x ACC201249 *a DMO201302 *a DBI201302
245 00 *a Søren Dahl 40+3 *e idé og koncept Søren Dahl
260 00 *a [Kbh.] *b Sony Music Entertainment *c 2012
300 00 *n 1 dvd-video *l 50, 50 min.
512 00 *a På materialet: One man show med gæster
512 00 *i Medvirkende *e Søren Dahl, Ole Henriksen og Carmen
Koppel *e tekster: Leif Fabricius, Vase & Fuglsang, Søren Dahl
512 00 *a Produktion: Jensen & Jensen Media (Danmark), 2012
512 00 *a Live-optagelse, Horsens Ny Teater
517 00 *& 1 *a Mærkning: Tilladt for alle
538 00 *a 88765413519
652 00 *m 77.56
652 00 *p 78.797 *v 6
700 00 *a Dahl *h Søren *c f. 1958-06-21
700 00 *a Fabricius *h Leif
700 00 *a Vase *h Rene
700 00 *a Fuglsang *h Jannick

Eksempel 7
Gregersen, Gitte
Jul under jorden. - Herning : Dansk Sang, 2010. - 1 cd (ca. 59 min.). (Dansk sang B-serien)
ISBN-13: 978-87-7612-552-3;
(Compact disc)
Dansk Sang FM-CD 942
Et juleeventyr samt nye børnesange
Cd (eventyr): musik og tekst: Gitte Gregersen ; Benjamin Koppel:
sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax ; Frede Ewert: keyboard,
harmonika ; Hans Frydendall: elbas, kontrabas ; Henrik Jansberg:
violin ; Jakob Andersen: trommer og percussion ; Jeanette
Heedegaard Frederiksen: sang ; Peter Bjørn Rasmussen: el-guitar,
akustisk guitar ; producer og arrangør: Peter Bjørn Rasmussen.
Bogens eventyr
Cd (sange): Frede Ewert: keyboard, harmonika ; Hans Frydendall:
elbas, kontrabas ; Jakob Andersen: trommer og percussion ; Jeanette
Heedegaard Frederiksen: sang ; Peter Bjørn Rasmussen: el-guitar,
akustisk guitar ; producer og arrangør: Peter Bjørn Rasmussen.
Bogens sange
Også udgivet sammen med bog Faustnr.: 2 849 742 3 ISBN: 9788776125523
Indhold (sange):
Nisse Nikolaj
Hvis du vil med
Nu skal der festes i myretuen
Hvor er nissepigen henne
Har du set en drillenisse
Vandrepinden
Ormens sang
En lille nisse
Sæt dig på hesten
Vi går rundt med røde huer
Alle de mange mus
Tror I at dyr'ne holder jul
Mørke er det allerbedste jeg ved
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *u f *a 2010 *b dk *d x *l dan *v 0
009 00 *a r *b s *g xc
021 00 *e 9788776125523 *d kr. 160,00 net. *n FM-CD 942
100 00 *a Gregersen *h Gitte
245 00 *a Jul under jorden
260 00 *a Herning *b Dansk Sang *c 2010
300 00 *n 1 cd *l ca. 59 min.
440 00 *0 *a Dansk sang B-serien
504 00 *& 1 *a Et juleeventyr samt nye børnesange
512 00 *i Cd (eventyr) *e musik og tekst: Gitte Gregersen *e
Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax *e
Frede Ewert: keyboard, harmonika *e Hans Frydendall: elbas,

kontrabas *e Henrik Jansberg: violin *e Jakob Andersen:
trommer og percussion *e Jeanette Heedeg@ård Frederiksen: sang
*e Peter Bjørn Rasmussen: el-guitar, akustisk guitar *e
producer og arrangør: Peter Bjørn Rasmussen *b . Bogens
eventyr
512 00 *i Cd (sange) *e Frede Ewert: keyboard, harmonika *e Hans
Frydendall: elbas, kontrabas *e Jakob Andersen: trommer og
percussion *e Jeanette Heedeg@ård Frederiksen: sang *e Peter
Bjørn Rasmussen: el-guitar, akustisk guitar *e producer og
arrangør: Peter Bjørn Rasmussen *b . Bogens sange
520 00 *a Også udgivet sammen med bog *n 2 849 742 3 *r
9788776125523
531 00 *a Indhold (sange):
538 00 *f Dansk Sang *g FM-CD 942
652 00 *n 86 *z 096
652 00 *o sk
652 00 *p 78.69
652 00 *p 78.799
652 00 *p 79.39
666 00 *0 *s dyr
666 00 *0 *s nisser
666 00 *0 *s jul
666 00 *0 *o sange
666 00 *0 *u for 5 år
666 00 *0 *u for 6 år
666 00 *0 *u for 7 år
666 00 *0 *u for 8 år
666 00 *0 *m musikalsk eventyr *m børnemusik *m børnesange *m
julemusik *m julesange *n vokal *p 2010-2019 *l Danmark
666 00 *0 *u for børn
700 00 *a Rude *h Mille
700 00 *a Bischoff *h Inken
700 00 *a Koppel *h Benjamin
700 00 *a Ewert *h Frede
700 00 *a Frydendall *h Hans
700 00 *a Andersen *h Jacob *c f. 1960-08-19
700 00 *å 3 *a Hedeg@ård Frederiksen *h Jeanette
700 00 *a Rasmussen *h Peter Bjørn
700 00 *å 4 *a Ludvigsen *h Ebbe
795 00 *å 11 *a Nisse Nikolaj *i musik og tekst: Gitte Gregersen
*i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax
795 00 *å 12 *a Hvis du vil med *i musik og tekst: Gitte Gregersen
795 00 *å 13 *a Nu skal der festes i myretuen *i musik og tekst:
Gitte Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt,
bariton, sax
795 00 *å 14 *a Hvor er nissepigen henne *i musik og tekst: Gitte
Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt,
bariton, sax
795 00 *å 15 *a Har du set en drillenisse *i musik: Peter Bjørn
Rasmussen *i tekst af Gitte Gregersen *i Benjamin Koppel:

sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax
795 00 *å 16 *a Vandrepinden *i musik og tekst: Gitte Gregersen *i
Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax
795 00 *å 17 *a Ormens sang *i musik og tekst: Inken Bischoff *i
Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt, bariton, sax
795 00 *å 18 *a En ¤lille nisse *i musik: Peter R@åbymagle go Ebbe
Lund Ludvigsen *i tekst: Gitte Gregersen
795 00 *å 19 *a Sæt dig på hesten *i musik og tekst: Gitte
Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt,
bariton, sax
795 00 *å 20 *a Vi går rundt med røde huer *i musik og tekst:
Gitte Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt,
bariton, sax
795 00 *å 21 *a Alle de mange mus *i musik og tekst: Gitte
Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran, mezzosopran, alt,
bariton, sax
795 00 *å 22 *a Tror I at dyr'ne holder jul *i musik og tekst:
Gitte Gregersen *i Henrik Jansberg: violin
795 00 *å 23 *a Mørke er det allerbedste jeg ved *i musik og
tekst: Gitte Gregersen *i Benjamin Koppel: sopran,
mezzosopran, alt, bariton, sax
900 00 *a Frederiksen *h Jeanette Hedeg@ård *z 700/3
900 00 *a Lund Ludvigsen *h Ebbe *z 700/4

