
Var med och Fira Världsröst-
dagen på din förskola 7 april
Sjung tillsammans med landets alla förskolor!
Klockan 10.00 den 7 april sjunger ni på er förskola tillsammans med hela landets 
förskolor Rösträtts signaturmelodi – eller någon annan favoritsång. Detta för att 
vi vill manifestera och lyfta alla barns rätt att sjunga på sina villkor.

  Rösträtts signaturmelodi hittar du i appen MusikA.  
 Appen är gratis och kan laddas ner i App Store eller Google Play. 

  Du hittar även Rösträtts signaturmelodi på YouTube.
 Gå in på denna länk!  
 
 

Vad är Rösträtt – sång på förskolan? 
Bakgrunden till nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan 
är att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Rösträtt – 
sång på förskolan ska ge möjligheten att investera i kunskap, idé-
er och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga 
förskoleverksamheten. Namnet rösträtt står för kunskapen att 
använda rösten på rätt sätt men också uppmuntra till att göra 
sin röst hörd. Rösträtt – sång på förskolan vill göra en radikal och 
genomgripande insats för sång på små barns villkor. 
Läs mer på: unga.musikisyd.se/rostratt-nationellt-projekt

Världsröstdagen är dagen då rösten uppmärksammas 
över hela världen. Detta vill vi i nationella projektet Rösträtt – 
sång på förskolan fira tillsammans med er i förskolan. 

Vad händer i din region 7 april? Kontaktlista på baksidan!

eller scanna QR-koden



Vad händer i din region? 
Kontakta producenten  
på din regionala musik-
institution!
SKÅNE-KRONOBERG
UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se  

GÄVLEBORG
Kultur Gävleborg, Region Gävleborg 
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se  

VÄSTRA GÖTALAND
Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med  
Körcentrum Väst 
marit.zetterstrom@vgregion.se  

HALLAND
Musik Hallandia 
kristin.ahlin@regionhalland.se  

STOCKHOLM
Region Stockholm, Musik
lilian.henriksson@regionstockholm.se 

VÄSTERNORRLAND
Musik Västernorrland 
rostratt@musikvasternorrland.se

BLEKINGE
Musik i Blekinge 
christina.vermandis@regionblekinge.se

VÄSTMANLAND
Västmanlandsmusiken  
magnus.bage@vastmanlandsmusiken.se 

NORRBOTTEN
Norrbottensmusiken 
johan.englund@norrbotten.se
 
SÖRMLAND
Scenkonst Sörmland 
pontus.langendorf@regionsormland.se 

KALMAR 
Länsmusiken i Kalmar Län
carolina.johansson@lansmusiken.se 

GOTLAND
Gotlandsmusiken 
vera.kebbe@gotlandsmusiken.se
 
DALARNA
Musik i Dalarna 
theres.vidin@musikidalarna.se 

ÖSTERGÖTLAND
Östgötamusiken 
Katariiina@ostgotamusiken.se
 
VÄRMLAND 
Wermland Opera 
fredrik.sjostedt@wermlandopera.com 

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN 
Estrad Norr 
mattias.1.olsson@regionjh.se 

ÖREBRO 
Örebro Konserthus
maria.brengesjo@orebrokonserthus.com 

NORRLAND
Norrlandsoperan
markus.falck@norrlandsoperan.se

Karta över alla regioner som deltar i nationella 
projektet Rösträtt – sång på förskolan.

Nationell radio och press kom-
mer att uppmärksamma dagen 
och planerar eventuellt att ta 
kontakt med en förskola. 
Är ni intresserade? Maila till:  
anna-carin.fogelqvist@ 
musikisyd.se 

Rösträtt – sång på förskolan är 
ett nationellt samarbetsprojekt 
inom YAM Sweden (Regional 
Musik Sveriges verksamhet för 
barn och unga) och en del av  
rörelsen Sjungande barn, Kungl. 
Musikaliska Akademien. Projekt- 
samordnare är Unga Musik i Syd 
Utvecklingscentrum.


