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Monique lancerer børneapp:

Jeg vil gerne give min kreativitet videre
Sangerinden Monique, der bl.a. er kendt fra populære børnehits som ’Tangokat’
og ’Vindens farver’ kan ikke få børn. En stor sorg for den kendte sangerinde, der
siden hun var helt lille, altid har elsket at synge, fortælle historier og udfolde sin
kreativitet sammen med børn.
Derfor lancerer hun nu en børneapp “Monique’s Verden”, så hendes finurlige og
fantasifulde tilgang til verden, kan komme så mange børn som muligt til gode.
Monique’s Verden er GRATIS at hente ned.
– Jeg har altid forestillet mig, at skulle give min kreativitet videre til egne børn,
nu bliver det i stedet til alle børn, der har lyst til at udforske mit univers, fortæller
Monique Spartalis, der iført strutskørt og omgivet af glade børn og tøjdyrsvennerne Max, Marley, Marvin og lille Molly, tilbyder timevis af lærerig underholdning,
gode fortællinger, syng med-sange og hyggelige iPad-stunder for de 3-6 årige.
Foruden at være sangerinde, er Monique uddannet skolelærer og psykoterapeut.
En baggrund, der ikke fornægter sig.
– Med Monique’s Verden er det mit ønske, at styrke børnenes sproglige, musikalske
og motoriske færdigheder gennem underholdning og leg, og samtidig være med
til at udvide deres horisont med gode historier, der kan opfordre til snak børn og
forældre imellem, forklarer Monique.

FAKTA
App’en Monique’s Verden henvender sig til børn i aldersgruppen
0-7 år, og indeholder sange og historier, der kan ses, synges
med på og tales om af børnene alene eller sammen med voksne.
Du får:
• 25 kendte børnesange
• 9 kendte eventyr og historier
• Mulighed for at downloade indhold til offline-brug
• Syng selv-versioner af hver sang
• Børnevenlige ikoner til hver sang
• Visuel og lydbaseret navigation, der er intuitiv og meget
brugervenlig, hvilket gør den overskuelig og lettilgængelig for
selv helt små børn.
Hent Monique’ s Verden GRATIS i App Store til iPad og iPhone.
HENT APPEN HER!
Besøg også Monique’s Verden på moniquesverden.dk eller
facebook.com/moniquesverden

App’en indeholder fx en charity-del, hvor børn og forældre sammen kan snakke om
og stemme på, hvilken af tre organisationer Monique’s Verden skal donere penge til.
– Jeg tror på, at hvis vi lærer at give og dele som små, så er det det, vi giver videre
som voksne. Det synes jeg er rigtig vigtigt.

OM MONIQUE SPARTALIS
Monique Spartalis er sangerinde, skolelærer og psykoterapeut. Hun slog
igennem med hittet ’Tell Me Why’ i 1991, og er også sangerinden bag
kendte børnehits som ’Tangokat’ og ’Vindens Farver’. Derudover lægger
hun stemme til tv-serier og reklamefilm.
Monique stiller gerne op til interview i forbindelse med lanceringen af app’en
Monique’s Verden. PRESSEKONTAKT: Sally Sarauw: booking@monique.dk

