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BLI MÅNADS-
GIVARE TILL
RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213

En välmående röst på-
verkar både kropp och 
själ i positivt riktning. 
Med rätt teknik kan 
fler göra sig hörda och 
prestera bättre i det 
dagliga arbetet.

Många anställda inom 
olika yrkesgrupper använ-
der rösten felaktigt. Det 
menar sångpedagog Anna 
Marmvik, 29, som genom 
den egna tjänsten ”Gör dig 
hörd” vill få fler att nyttja 
sina röster på ett mer ef-

fektivt och hälsosamt sätt.
– Flera av mina sångkun-

der uttrycker att de har 
problem med talrösten och 
just svårighet att använda 
talet finns på många ar-
betsplatser. Det kan vara 
allt från att man inte vågar 
göra sig hörd till att man är 
sliten i rösten efter en lång 
arbetsdag, förklarar Anna 
Marmvik.

HON DRIVER sedan några år 
tillbaka AM sångstudio och 
är långt ifrån ensam om att 
tycka att det talade ordet är 

ett viktigt redskap. Enligt 
Johan Sundberg, professor 
i musikakustik vid KTH, är 
omkring 30 procent av alla 
som arbetar runt om i värl-
den beroende av sina röster 
i yrket.

– Rösten är ett kommu-
nikativt medel och om den 
är trött eller är sliten når 
man inte fram på samma 
sätt. När rösten inte utgör 
något hinder känner man 
sig däremot trygg och man 
vågar också ta mer plats, 
säger Anna.

ALLT FRÅN receptionister 
till säljare vänder sig till 
AM sångstudio och Anna 
Marmvik anpassar sitt 
arbete helt efter kundens 
behov. Arbetsmiljö och er-
gonomi är några av fakto-
rerna som spelar in, men 
även stress är en bidra-
gande orsak till yrkesrela-

terade röstproblem.
– Vid stress höjer man 

röstläget och talet blir mer 
ansträngt. Det gäller att 
balansera hållningen och 
hitta stödet i mitten av 
kroppen för att få ett tydligt 
uttal utan att pressa fram 
ljudet, förklarar Anna.

GENOM FÖRELÄSNINGAR 
och workshops varvar hon 
teori med praktiska öv-
ningar.

– Jag pratar mycket om 
varför rösten är så viktig 
och hur man kan göra sig 
hörd utan att störa. En bra 
röst som bär hela dagen 
märks utåt och höjer dess-
utom den egna självkäns-
lan.

Annas tricks får rösten att hålla
Sångpedagog från Halmstad hjälper människor att göra sig hörda

Anna Marmvik är utbildad sångpedagog och vet hur rösten fungerar. I sitt arbete hjälper hon människor att utnyttja rösten på ett hållbart sätt.

TEXT & FOTO  PATRIK LJUNGMAN
patrik.ljungman@hstd7dagar.se

» En bra röst som bär hela dagen 
märks utåt och höjer dessutom 
den egna självkänslan.
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Onsdag-fredag 10-18 •  Lördag 10-14 • Hjärtligt välkommen!

Gilla oss på 
Facebook!

Halmstads mest exklusiva charkbutik 
med egentillverkade delikatesser direkt 
från gårdarna. Bättre kan det knappast blir!

Gudagott
Kött & 

Charkdelikatesser

  

• Fläskkött från 
Gudmundsgården

• Ox- och lammkött 
från Mostorp

• Exklusivt kött-, 
chark- & grillsortiment

• Bistro-mat &        
köksfärdiga rätter
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