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     Hattens Förlags nya sång- och notböcker. 
 

Hatten Förlag lanserar två nya sång- 
och notböcker 
 
Hatten Förlag lanserar nu sångböcker i två av deras mest populära serier. Det  
är serierna Ajja & Bajja och Babblarna som får tillskott av böcker innehållande 
sångtexter, noter och färgglada illustrationer. Med böckerna vill Hatten Förlag  
göra det roligt för barn att sjunga och spela musik samtidigt som språkutvecklingen 
ska främjas. 
 
Sångböckerna är till för att barn och vuxna tillsammans enkelt ska kunna sjunga och  
spela sånger om sina favoritkaraktärer. Hatten Förlag jobbar för att främja språkutveckling 
och vill att de färgglada illustrationerna också ska uppmana till och ge möjlighet att 
enklare samtala kring sångerna. För de som vill lära sig teckna innehåller böckerna också 
en del teckenillustrationer. Böckerna skapar en bra möjlighet för barn att leka med språket  
och lära sig nya saker på ett roligt vis. 
 
Babblarnas låtar – noter och texter 
Boken innehåller färgglada illustrationer, noter, ackord och texter till Babblarnas populära 
låtar. Notboken innehåller också teckenillustrationer för vissa viktiga ord. Rek. pris: 229 kr 
 



Ajja & Bajjas sångbok med noter 
Boken innehåller lekfulla illustrationer, noter, ackord och text till alla Ajja & Bajjas sånger. 
Texterna kompletteras också med teckenillustrationer. Rek. pris: 229 kr 
 
Böckerna finns att köpa i bokhandeln och på www.hattenforlag.se.  
 
För mer information kontakta gärna: 
Katarina Lindberger, presskontakt på Hatten Förlag, katarina@hattenforlag.se  
 
Hatten Förlag arbetar för att göra språkutvecklingen för små barn rolig och inkluderande. 
Förlaget ger främst ut språkutvecklande barnböcker, spel, leksaker och material med 
tecken, men även facklitteratur på temat tecken- och språkträning. Hatten Förlag står 
bakom konceptet Babblarna, Sveriges mest populära figurer för små barn 1–5 år. 
Babblarna används i den pedagogiska verksamheten i flera förskolor. Bland övriga titlar hos 
Hatten Förlag finns bland andra Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken. Förlaget grundades 
2002 av grafiska formgivaren Anneli Tisell och har idag tio anställda med säte i Danderyd, 
Stockholm.  

 
  


