Stjärnjulkören med 200 sångare (Rönninge Show Chorus och The EntertainMen) samt orkester i Stjärnjul 2017
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Upplev världsmästarkörens julshow på
Hovet
Den 7-8 december intar Rönninge Show Chorus Hovet för julshowen Stjärnjul.
Med manskören The EntertainMen, namnkunniga gästartister och ösigt band
blir den omtyckta julkonserten större än någonsin – och som alltid fylld med
glädje och jultradition.
Julshowen Stjärnjul är en omtyckt jultradition för många återkommande
besökare. Årets julkonsert är den 27:e upplagan, och precis som tidigare år
bjuder Stjärnjul både på igenkänning och nya inslag. Den största nyheten för i
år är att Stjärnjul flyttar till Hovet.
– Vi siktar på att få hela Hovet att kännas som en enda stor julgransdoftande
julkula som vibrerar av musik – det ska bli otroligt roligt, säger Jan
Alexandersson, producent för Stjärnjul.
Välkända gästartister
Årets Stjärnjul presenteras av Anders Lundin, känd TV-programledare och
presentatör för t ex Allsång på Skansen, Melodifestivalen, Eurovision och
Grammisgalan.
Stjärnjulorkestern leds av Johan Landqvist som bland annat varit
kapellmästare för TV-programmet “Så ska det låta” i hela 22 säsonger. Han
har också lett musiken under 16 års firande av ”Victoriadagen”.
Gästartister är inga mindre än den välrenommerade musikalartisten Gunilla
Backman, den mångsidige artisten och Queen-tolkaren Peter Johansson och
Sveriges okrönte soul- och gospelkung Samuel Ljungblahd.

Prisad producent
Stjärnjuls producent Jan Alexandersson har producerat julshower både i
Stockholm och Göteborg. Han har varit med och utvecklat Stjärnjul från
starten fram till utsålda hus de senaste tre åren. Han är också en prisad
koreograf som vid årets VM i barbershop i New Orleans, USA, låg bakom
framgångarna för både guldmedaljören Rönninge Show Chorus och
silvermedaljören Lions Gate Chorus från Kanada. Körerna fick även dela på
äran att bli framröstade av publiken som de mest underhållande av alla
bidrag i VM-finalen.
Avskedskonsert
Årets Stjärnjul blir också Britt-Heléne Bonnedahls avskedskonsert som
dirigent för Rönninge Show Chorus. Hon är körens grundare och dirigent
sedan 1983 – sedan flera år delar hon dirigentskapet med Anna Alvring.
Britt-Heléne Bonnedahls unika styrka är kombinationen av kompetens inom
röst, kommunikation och mental träning. Hon lyckas år efter år fortsätta
utveckla sig själv och de sångare och grupper hon leder och undervisar.
Genom sin livsgärning som röstpedagog, dirigent och coach både i Sverige
och internationellt har hon utmanat och utvecklat bilden av vad körsång kan
vara, både som positiv kraft i människors liv och som publikupplevelse.
Hennes stora livsverk är att hon sedan 1976 är en ostoppbar kraft i att
etablera barbershop-musiken i Sverige och att etablera Sverige som ledande
internationellt inom musikgenren.
Ett domaruttalande efter VM-finalen och avskedsnumret i New Orleans i
september var: “The director of this performance is an icon, and will be surely
missed."

Britt-Heléne Bonnedahl, grundare och co-dirigent, Rönninge Show Chorus,
VM New Orleans, september 2019. Foto: Read Photography
Biljetter finns att köpa via Hovet/Stockholm Live. Konsertdatum och tider
2019:
•
•
•

Lördag, 7e december, kl 19
Söndag, 8e december, kl 14
Söndag, 8e december, kl 17:30

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 mer än 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
trefaldiga världsmästare med titeln “2014, 2017 och 2020 International
Champion Chorus, Sweet Adelines International” med den högsta
internationella mästerskapspoängen hittills. Ronningeshow.com
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