
Flashmob 
Sånger mot bröstcancer

Sångmanifestation för hopp och 
styrka i kampen mot bröstcancer

NÄR?  Lördagen den 28:e oktober kl 15

VAR?  Sergels Torg utanför Kulturhuset

VAD?  Sista lördagen i bröstcancermånaden   
   oktober samlas vi på Sergels Torg för   
   att sjunga sånger för livet och sprida   
   hopp, glädje och styrka i kampen mot  
   bröstcancer. Vi kommer att sjunga tre  
   sånger tillsammans (meddelas senare).  
   På hemsidan lägger vi ut länkar    
   till texter och ljudfiler i god tid för   
   den som vill peppa och öva i förväg. 

VILKA FÅR VARA MED?  
   Vem som helst är välkommen att   
   delta! Du som är drabbad av    
   bröstcancer, du som är anhörig eller   
   vän till någon drabbad, eller du   
   som inte är drabbad själv men vill  
   delta och sjunga för livet. Du    
   behöver inte ha någon som helst   
   sångvana sedan tidigare. Vem som  
   helst som tycker om att sjunga är   
   välkommen att sjunga med. 

KLÄDSEL?  
   Ta på dig ett valfritt rosa plagg   
   eller rosa tillbehör. Vi hoppas på   
   en stor uppslutning! 

VILKA ARRANGERAR?  
  Sångflashmoben arrangeras av    
  Bröstcancerföreningen Amazona i   
  samarbete med Anna Morvall och   
  Susanna Cederquist. 

BCF AMAZONA är Sveriges största bröstcan-
cerförening och finns i Stockholm. Föreningen 
har cirka 2 000 medlemmar och varje år deltar 
cirka 3 500 personer i Amazonas olika verk-
samheter för att stödja och stärka kvinnor med 
bröstcancer. Aktiviteterna spänner från allt 
emellan temamöten, föreläsningskvällar och 
samtalsgrupper till yoga, vattengymnastik, bok-
cirklar, retreater, rehabiliteringsresor och kurser. 
BCF Amazona har verksamheter både för de 
som fått sjukdomen första gången och för de 
kvinnor som lever med spridd, kronisk bröst-
cancer. 

Den medicinska sjukvården är fantastisk på 
att bekämpa bröstcancer, men många kvinnor 
upplever kroppsliga och känslomässiga 
biverkningar av sjukdom och behandling som 
kan vara svåra att leva med. Här gör BCF 
Amazona en ovärderlig insats för att hjälpa 
kvinnor tillbaka till livet. 

ANNA OCH SUSANNA är två kompisar som 
ibland slår sina förmågor ihop för att sprida 
sång, musik, styrka och hopp. Anna Morvall 
var en del av bandet ”Church of Stonewall” 
som arrangerade en flashmob på Stockholms 
Central med låten ”Quiet” (i original skriven 
och framförd av artisten MILCK) den 8:e mars 
2017 med flera tusen deltagare. Till vardags 
skriver hon på en avhandling i sociologi om en 
onlinegrupp för kvinnor med bröstcancer. Su-
sanna Cederquist deltog i flashmoben på Cen-
tralen som körsångerska. Hon är utbildad mu-
siklärare men arbetar just nu som konsult och 
föreläsare inom kultur, pedagogik och funk-
tionsvariationer. 

Vi hoppas att just du kommer!
Bröstcancerföreningen Amazona  

www.amazona.se 


