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Världsmästarkören Rönninge Show Chorus i EM på lördag 

Under cirka 2,5 år repeterade Rönninge Show Chorus, regerande världsmästare i barbershop, 

digitalt på grund av pandemin. Sedan 2mitten av februari har repetitionerna skett IRL, med 

sikte på Europamästerskapen i barbershop, som avgörs i Helsingborg på lördag, den 7 maj. 

 
– Vi är så laddade, när vi nu äntligen ska få möta publiken på en arena igen. Med vårt tävlingspaket vill vi 

beröra och ge publiken en upplevelse för både öga och öra, säger Anna Alvring, körens dirigent och 

konstnärliga ledare. 

 

Rönninge Show Chorus har vunnit VM i barbershop tre gånger, åren 2013, 2016 och 2019. Sedan senaste 

vinsten har inget VM hållits på grund av pandemin, så kören är fortfarande regerande mästare. Även ett 

par EM-guld finns bland tidigare medaljer, från åren 1994 och 1998. Nu siktar kören på ytterligare en 

medalj. 

 

– Vi sätter höga mål och slipar på detaljerna för att nå musikaliska höjder. Musiken är grunden och sedan 

bygger vi på med uttryck och koreografi som kräver en hel del av kören. Vi arbetar också med mental 

träning och avslappning, vilket är något som stärker oss som körsångare och grupp., konstaterar Anna 

Alvring. 

 

Vid EM i Helsingborg den 4-7 maj tävlar 57 kvartetter och 31 körer, från många av Europas länder. Flera 

av medlemmarna i Rönninge Show Chorus tävlar även i kvartett. Publik som inte kan vara på plats i 

Helsingborg kan köpa biljetter till webbsändningar från de olika tävlingarna.  

 

De europeiska mästerskapen genomförs parallellt med nordiska mästerskap. Där kvalificerar sig den 

vinnande damkören till VM i Louisville, Kentucky USA, nästa år. Där siktar Rönninge Show Chorus på att 

vara med.   

 

Vad: Rönninge Show Chorus tävlar i EM och NM i barbershop för kvinnor 

Var: I Helsingborg Arena, Helsingborg 

När: Lördagen den 7 maj, kl 13.13. 

 

Presskontakt: 

Annika Johannesson, marknadsansvarig Rönninge Show Chorus, annika.johannesson@hotmail.com eller 

070-661 23 30 (Lämna gärna meddelande, under tävling får inte mobiler vara igång.) 

Om Rönninge Show Chorus 

http://ronningeshow.com/
https://ebc.solidtango.com/?wpmobileexternal=true&fbclid=IwAR2WwAhu4pIj5jVQleZ-jsiqU5gy3BCNfWlwjHOrVtZMMOsggVZG22Ivzx8
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Rönninge Show Chorus är en kör i världsklass som tävlar i barbershop för kvinnor och leds av Anna 

Alvring. Kören har över 100 aktiva medlemmar i åldrarna 16-83 år. Rönninge Show Chorus sjunger främst 

fyrstämmig körmusik i barbershopstil och har även en bredare körrepertoar vid konserter som t ex 

Stjärnjul, företagsspelningar och andra event. Rönninge Show Chorus grundades av körens första dirigent 

Britt-Heléne Bonnedahl, i Rönninge, Sverige 1983. Den har utbildat och utvecklat sångare sedan start, 

både nationellt och internationellt.  

Rönninge Show Chorus är trefaldiga världsmästare med titeln “2014, 2017 and 2020 International 

Champion Chorus, Sweet Adelines International” och har den högsta internationella 

mästerskapspoängen hittills. Mer om kören: www.ronningeshow.com   

 

Barbershop – a cappellasång i fyra stämmor 

Barbershop är en från början amerikansk sångstil. Den framförs fyrstämmigt a cappella, utan 

ackompanjemang. Målet är att sjunga så rent och samstämmigt att övertoner bildas. Vid tävling framförs 

oftast en ballad och en så kallad uptune; en tempolåt där koreografi förstärker sången. 

http://www.ronningeshow.com/

