Repetition af Word (3B) "Savage Rose"
Du skal forsøge at lave vedlagte side præcis magen til ved at:
 Hente selve teksten på Internet; www.noah200.dk >> IT på Brock og
knappen "Word" … her vælger du punktet "Arbejdstekster til Word"
og du skal evt. slette og redigere undervejs
 Formatere teksten med skrifttyper og størrelse:
Alm. tekst: Times New Roman 14.
Overskrifter: Arial 20 fed og mindre overskrift: 16 fed.
 Margen: top og bund = 2 cm. Venstre og højre side = 3 cm.
 Lave punkt-opstillinger med 2 forskellige punkt-tegn
 Hvis du kan finde ud af at sætte et billede pænt ind (som på næste
side), så kan du gøre det. Eller: bare drop det (det trækker ikke ned !!).
I lærer dette i "Word-4" papirerne.
 Læg selv mærke til ”layoutet” så det færdige resultat ”ser pænt ud” !
 Godt layout (”hvordan tingene er placeret på siden”) skal gerne se
"harmonisk” ud.

HUSK: man indstiller som regel en margen, som gælder for hele
”dokumentet” – hvis man senere vil lave ”indrykning” på enkelte dele af
teksten, så tæller denne indrykning ekstra udover margen !! That’s it.
Margen indstilles via Filer Ö Sideopsætning Ö Fanebladet margen
Hvis nogle allerede nu vil øve sig med indsættelse af div. grafik (fotos,
tegninger o.s.v.) i dokumenter, så har jeg nogle sider om den slags
(Word-4). Men ellers kommer vi til det senere.
Se evt. planen på Internettet på: http://forum.brock.dk/noah

Ja, så er det bare at gå i gang …!!
Se næste side !!

Fra en fan af ”Savage Rose”
Mit navn er Otto, jeg er fra ’75, og har det meste af mit liv boet i
Sydhavnen i København, hvor også Thomas Koppel og Annisette
kommer fra.
Da jeg var lille hørte mine forældre altid deres musik, og når der var fester
spillede de ofte. Derudover underviste de i sang for det lokale kor,
deriblandt var jeg, jeg er derfor en smule forudindtaget, men det kan vel
ikke betyde noget, når bare jeg elsker deres musik.
Nu er det ikke sådan, at jeg kun hører Savage Rose – jeg er glad for musik
generelt og min smag går fra blues til trash, fra Kim Larsen til Slayer, men
det at jeg vil udbrede min viden om Savage Rose skyldes, at det er et
overset band i Danmark blandt den brede befolkning.

Udvalgte plader:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Savage Rose (1968)
Your daily gift (1970)
Dødens triumf (1972)
Babylon (1973)
Sangen for livet (1988)
Månebarn (1992)
Black angel (1995)
Tameless (1998)
For your love (2001)

9 Noget af det mest kendte bandet har lavet er vel musikken til den
kongelige ballets opførelse af ”Dødens triumf” i 1972
9 Annisette fik i ’96 Nordisk Musikråds pris ”Grand Music Award”
(sammen med den islandske sangerinde Bjørk). I 1999 fik hun den
danske Grammy, som bedste danske sangerinde !
9 Annisette og Thomas Koppel bor i dag (så vidt vides) ovre omkring
Los Angeles (USA), og deres 2 sidste plader (se ovenfor) er også
indspillet derovre med fortrinsvis amerikanske musikere.

Dit eget navn: Søren Noah (mail@noah2900.dk)

