
Svenska 
med sång

Nätverksträff 15–16 november



Konferensen riktar sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, 
familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper eller liknande 
verksamheter. 

För dig som genom sång i olika sammanhang vill jobba med 
språkinlärning för nyanlända erbjuds här inspirerande och mat-
nyttiga workshops. 

För er som varit del av nätverket Körkraft – här kommer fortsätt-
ningen!

Första nätverksträffen äger rum den 15-16 november i Högdalen.

Workshops

Sjung språket – Jan Mattson och Andreas 
Andersson presenterar sitt material Sjung 
Språket 2 som innehåller sånger och ledar-
handledning. Hur man via sång kan jobba 
med språkinlärning med nyanlända. 

Svenska
med sång
En mötesplats för inspiration, erfarenhets-
utbyte och konkreta verktyg och metoder för 
språkinlärning och integration genom sång 
för nyanlända i Sverige.



We are voice – Fredrik Berglund från We 
are voice tillsammans med Lina Fridblom 
från Bilda håller praktisk workshop där 
ledare får skapa en egen profil i appen We 
are voice för sin egen sång- och språkgrupp. 
Detta blir ett bra verktyg för både nyanlän-
da och ledare att använda i verksamheten.

Rätten till kultur – Marco Helles, utbildare 
inom mångfald, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. Lång bakgrund från Röda 
Korset bland annat som nationell samord-
nare för mångfald och jämställdhet.

Svenska genom teater – Här lär teater-
pedagog Susanna Forsberg oss att skapa 
en lekfull miljö där deltagarna vågar spela 
roller, får mod att tala och utveckla sin 
vokabulär samt sätt att kommunicera. 

Marie Bejstam och Charlotte Rider från 
Körkraft – Båda är musiklärare och 
körpedagoger som länge jobbat med 
språkinlärning och integration.

Moderatorer och projektledare



Praktisk information

Plats: Start i Högdalskyrkan i Högdalen, förort söder om 
Stockholm. Skebokvarnsvägen 341, 124 54 Bandhagen. 
Workshops i Vantörs kyrka i Högdalen (250 meter bort).

Fredag 15 november:
13.00  Incheckning – i Högdalskyrkan
14.00  Gemensam start i Högdalskyrkan tillsammans med   
Equmeniakyrkans konferens, Leva mångfald. 
16.00 – 20.00 Workshops Vantörs kyrka

Lördag 16 november:
09.30 – 16.00 Workshops i Vantörs kyrka

Kostnad: 300 kr, i priset ingår tillgång till ledarmaterial, digital 
tjänst för körer, samt mat och fika. Boende ordnar du på egen hand.

Anmälan, mer information och detaljerat program:  
Anmälan senast 5 november på bilda.nu/svenska-med-sang

Kontakt: Marie Bejstam och Charlotte Rider, info@korkraft.se 

Medarrangörer:
Equmeniakyrkan: 
www.equmeniakyrkan.se/kalender/svenska-med-sang

Körkraft: www.korkraft.se

Leva mångfald: Parallellt med Svenska med sång pågår 
Equmeniakyrkans konferens Leva Mångfald. Läs mer här: 
www.equmeniakyrkan.se/kalender/leva-mangfald


