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SÅ HÄR FUNKAR DET
Musikschlaget är melodifestivalen för personer 
med intellektuell och neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning, NPF. 
 
Musikschlaget har åtta deltävlingar och en stor 
glittrande riksfinal i Sundsvall varje år. Ett bi-
drag vinner i varje deltävling och ett i finalen. 
Alla andra bidrag som är med kommer på andra 
plats och får fina diplom utifrån sin speciella 
talang på scen. Det viktigaste i Musikschlaget är 
att ha kul och utvecklas tillsammans! 

DELTÄVLINGAR 
Under våren har vi åtta deltävlingar, från norr 
till söder i Sverige. Vinnarna i varje deltävling 
utses av en jury. Vinnarna i varje deltävling går 
direkt vidare till riksfinalen i Sundsvall. 

RIKSFINALEN I SUNDSVALL 
Riksfinalen är i november varje år med totalt tio 
tävlande bidrag på scen. Åtta bidrag från våra 
deltävlingar plus två bidrag (Wildcards) som 
väljs ut från deltävlingarna. Information om 
vilka som blir Wildcards meddelas via mejl eller 
telefon. På riksfinalen i Sundsvall är Maitraiders 
musikservice (daglig verksamhet inom LSS) 
med och arbetar med hela finalen tillsammans 
med Studieförbundet Bilda.

HUR KAN MAN VARA MED?
Man kan anmäla sig som band eller soloartist. 
Med eget skrivet material eller covers. Artis-
terna bestämmer helt själva hur de vill skapa 
sitt framträdande. Alla som vill hjälper till efter 
egen förmåga, för att skapa artisternas dröm på 
scenen. Bilda finns med och stöttar med våra 
proffsiga verksamhetsutvecklare. Vi har också 
teknik i form av ljud, ljus och backline på plats 
för deltävlingarna. Berätta om du vill hjälpa till 
med något på en deltävling. 

VAR ÄR DELTÄVLNGARNA?
Information om var deltävlingarna är kommer 
ut i Musikschlagets kanaler när de är bokade. 
Nästan alla deltävlingar hålls i Folkets Hus och 
Parkers lokaler.

HUR FUNKAR DET MED RESOR?
Kostnad för resor står de tävlande själva för. 
Om ni samarbetar med ett studieförbund, kan 
de kanske hjälpa er med en del av resekostna-
den.  
 
OM ANMÄLAN 
Anmälan skall innehålla kontaktuppgifter, en 
kort presentation, en bild och en kort film som 
visar artisten/bandet. Anmälan görs på  
www.musikschlaget.se senast 31 mars! 
 

Musikschlaget är Sveriges största och bästa musikfest för och av  
musiker med funktionsnedsättningar. En musikalisk gemenskap  
där alla kan bidra på sitt eget sätt. Anmäl dig och var med i glädjen! 

Musikschlaget – en melodifestival med mening - var med i glädjen!

Klickbara bilder  

och länkar  

längst ner!
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