
Rönninge Show Chorus, regerande världsmästare i barbershop för kvinnor kommer att uppmärksammas och medverka vid Sweet Adelines
internationella digitala konvent 15-17 oktober, som ersätter årets tidigare planerade världsmästerskap.
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Världsmästarkören
Rönninge Show Chorus
medverkar vid



internationellt digitalt
konvent
Denna vecka skulle Rönninge Show Chorus som regerande världsmästare i
barbershop, ha bjudit på en hejdundrande show i Louisville, USA, innan
världsmästartiteln skulle lämnas över till nästa års mästarkör.
Coronapandemin har ändrat på det och 75-årsfirande Sweet Adelines
International, som arrangerar VM i barbershop för kvinnor varje år, har ställt
om till ett digitalt konvent den 15-17 oktober. Där medverkar Rönninge
Show Chorus på flera sätt.

När Sweet Adelines fick lov att ställa in det fysiska konventet som hålls i
samband med barbershop-VM varje år blev det nya planer. Organisationen
fyller 75 år och det firas istället med ett virtuellt konvent, som samlar
barbershopsångerskor från hela världen. Läs mer på Sweet Adelines
webbplats, där också länk till sändningarna finns)

Rönninge Show Chorus kommer att synas och höras på flera sätt under det
tre dagar långa digitala konventet. Dels intervjuas körens dirigent Anna
Alvring och ordförande Elisabeth Mellin, bland annat om hur kören arbetar
med sångutveckling under pandemin, dels håller Anna Alvring och en av
körens vicedirigenter, Anna-Lena Rickardsson, i en session under rubriken
”Power up” lördagen den 17 oktober. Sändningen startar 21.00 svensk tid.

Konventet kommer också att bjuda på högklassiga framträdanden av både
kvartetter och körer genom åren. Där har Rönninge Show Chorus en
självklar plats, som trefaldiga världsmästare med den högsta poängen
någonsin.

– Jag är glad att vår internationella organisation Sweet Adelines satsar på
att ställa om, istället för att ställa in. VM är ju årets höjdpunkt, där körer och
kvartetter från hela världen samlas för närmare en vecka full av sång. Nu får
vi samlas digitalt istället och jag tror det kommer att inspirera många, säger
Anna Alvring.

Rönninge Show Chorus har tagit fram en kort film som sprids inför VM, med
en hyllning till musiken, som ska sprida hopp till alla sångarvänner världen
över. Se filmen här.

https://sweetadelines.com/2020-Virtual-Convention
https://sweetadelines.com/2020-Virtual-Convention
https://youtu.be/Y_WzpG0xSzY


Se YouTube-videon här

Den egna verksamheten är ett exempel på hur det faktiskt har gått att ställa
om och genomföra repetitioner på ett bra sätt med hjälp av digitala verktyg.

– Det viktigaste är att hålla rösterna igång och modet uppe. Vi har satsat på
att genomföra meningsfulla repetitioner varje vecka. Då ses en liten del av
kören fysiskt, medan merparten av kören sjunger med från hemmaplan. Ett
peppande inslag har även varit en överraskning vid varje rep – ”Veckans
boost”, berättar körens dirigent Anna Alvring.

Bland höstterminens överraskningar återfinns bland andra Katarina
Henryson, sångcoach och originalmedlem i The Real Group, Rasmus
Krigström, internationellt känd coach och tidigare VM-medaljör med
barbershopkvartetten Ringmasters, andra coacher samt flera kvartetter,
både svenska och amerikanska.

– Repetitionen innehåller som tidigare uppvärmning för både kropp och
röst, inlärning av nya låtar och ny koreografi, en dos avslappning och
mental träning – och som avslutning möjlighet till social samvaro. De två
sistnämnda är särskilt viktiga i dessa tider när så mycket är annorlunda,
avslutar Anna Alvring.

Rönninge Show Chorus är en kör i världsklass som tävlar i barbershop för
kvinnor och leds av Anna Alvring. Kören bildades i Rönninge, Sverige 1983,
och har 150 aktiva medlemmar i åldrarna 23-83 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 grundades av körens första dirigent Britt-Heléne
Bonnedahl och har utbildat och utvecklat sångare sedan start, både
nationellt och internationellt. Rönninge Show Chorus är trefaldiga

https://www.youtube.com/watch?v=Y_WzpG0xSzY


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