Anna Alvring, co-dirigent, Rönninge Show Chorus, semifinal VM i barbershop (New Orleans 2019) Foto: Read Photography
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Rönninge Show Chorus klara för VM-final
Rönninge Show Chorus är i final i VM i barbershop i New Orleans, USA.
- Det känns fantastiskt när så många människor flyger ur stolarna i en
stående ovation. Vilket kvitto det är på att vi har lyckats med det vi tänkt oss,
säger Jan Alexandersson, koreograf och coach.
Det blev en sprakande föreställning som gick rakt in i hjärtat på en fullsatt
arena. Av 34 startande körer var det bara Rönninge Show Chorus och
konkurrenten Lionsgate, från Kanada, som fick stående ovationer.
- Vi är väldigt lyckliga över att det gick så bra, och att vi nu ska få framföra
vårt finalpaket “Made in Sweden for the World”, säger Maja Marklund,
ordförande i Rönninge Show Chorus.

Flera svenska framgångar
Utöver Rönninge Show Chorus finns också Stockholm City Voices med i
finalen för körerna. Stockholm City Voices fick också ta emot Harmony
Achievement Award från den internationella barbershop-organisationen
Sweet Adelines (SAI) för sin höga poäng i förhållande till antalet sångare.
Dessutom har två svenska kvartetter kvalificerat sig till kvartetternas final på
fredagen: Milliblink och Ambush, båda med sångare som också tävlar med
Rönninge Show Chorus.

Livestreamingtider – svenska körer och kvartetter
(uppdaterade den 20 sep)
Kvartettfinal: Fredag 20 september kl 18:30 - 24:00

•
•

Ambush, startnr 4, kl 19:55
Milliblink, startnr 10, kl 22:31

Körfinal: Lördag 21 september kl 18:30 - 01:30
•
Stockholm City Voices, startnr 6, kl 22:04
•
Rönninge Show Chorus, startnr 8, kl 22:46
Länk till livestreaming: http://sweetadswebcast.com/

Se playlist med alla svenska semifinalinslagen, svenska körer och
kvartetter:

Se YouTube-videon här

Rönninge Show Chorus är en kvinnlig kör i världsklass som tävlar i
barbershop och leds av Anna Alvring och Britt-Heléne Bonnedahl. Kören
bildades i Rönninge, Sverige 1983 och har över 150 aktiva medlemmar i
åldrarna 22-82 år. Kören 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 har utbildat och
utvecklat sångare sedan start, både nationellt och internationellt. De är
tvåfaldiga världsmästare med titeln “2014 och 2017 International Champion
Chorus, Sweet Adelines International” med den högsta internationella
mästerskapspoängen hittills. Ronningeshow.com

Kontaktpersoner
Johanna C. Nilsson
Management Team Ledamot
Marknad
media@ronningeshow.com
+46 70 026 4815
Annika Risberg
Manager
Bokningar
boka@ronningeshow.com
+46 70-219 45 04

