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Julshowen Stjärnjul är tillbaka
Den 16-18 december kommer en av Stockholms mest långlivade julkonsertstraditioner tillbaka på
scenen. Senast det begav sig var 2019, så det är med stor glädje arrangörerna, körerna The
EntertainMen och Rönninge Show Chorus, välkomnar publiken tillbaka. Stjärnjul 2022 bjuder
liksom tidigare år på julmys, glädje och show – med de runt 200 sångarna i Stjärnjulkören,
Stjärnjulorkestern under ledning av Johan Landqvist samt gästartister.
Den första Stjärnjul uppfördes för nästan 30 år sedan, år 1993. De två senaste åren har Stjärnjul
erbjudits i annorlunda format på grund av pandemin, år 2020 i en streamad version från 2018 och år
2021 utomhus, på Kungsanscenen i Stockholm. Nu laddar de två körerna The EntertainMen och
Rönninge Show Chorus för att bjuda publiken på en riktig, sprakande Stjärnjul – med den välkända
blandningen av traditionell julmusik, gospel, pop och ös.
– Vi är så laddade för Stjärnjul, att återigen få stå på en riktig konsertscen och bjuda publiken på
riktig julstämning med musik på hög nivå. Vi har fina planer för föreställningen, med en del nytt och
en del mer välkända sånger, säger Anna Alvring, dirigent för Rönninge Show Chorus. Kören är för
närvarande regerande mästare i barbershop för kvinnor – i Norden, Europa och världen.
Rönninge Show Chorus är den ena delen av den runt 200 sångare starka Stjärnjulkören. Den andra är
männen i The EntertainMen, Europas största manliga barbershopkör. Kören sjöng hem
bronsmedaljen i barbershop-EM i maj och har även många andra framgångar i bagaget. Körens
dirigent ser också fram emot att bjuda på en riktig Stjärnjul igen.
– Detta att sjunga tillsammans i den stora Stjärnjulkören är en mäktig upplevelse. Det vet jag att
också publiken kommer att uppleva. Vi ser fram emot att skapa årets Stjärnjul med Johan Landqvist
och Stjärnjulsorkestern samt våra gästartister, säger Åsa Bergh Fagerström som dirigerar The
EntertainMen.
Stjärnjul 2022 kommer att uppföras i Victoriahallen på Stockholmsmässan.
– Det är en fin lokal, med bra kommunikationer, härligt ljud och bekväma publikplatser. Vi skapar
julstämning som vi brukar, så att den trogna publiken ska känna igen sig men även få möta nya
upplevelser. Med oss i planeringen har vi som vanligt Jan Alexandersson som har varit med och
skapat Stjärnjul med oss under många år, säger ”Stjärnjulsgeneralen” Anette Gunnarsson som
projektleder denna stora julproduktion.

Årets Stjärnjul
Plats: Victoriahallen, Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm
Föreställningar:
Fredag 16 december, kl 19
Lördag 17 december kl 14 och 17:30
Söndag 18 december kl 14 och 17:30
Presskontakt: Annika Johannesson, marknadsansvarig Stjärnjul: 070-661 23 30,
annika.johannesson@hotmail.com

Om körerna
Rönninge Show Chorus
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 Stjärnjul, företagsspelningar
och andra event.
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. Kören är
även regerande EM- och NM-mästare sedan maj 2022.
The EntertainMen
The EntertainMen är en manskör som tävlar bland världseliten i barbershop, underhåller på företagsfester och
gör varje jul julkonserten Stjärnjul. Kören leds av dirigenten Åsa Bergh Fagerström och består av omkring
90 män, vilket faktiskt gör den till Europas största manliga barbershopkör, i varierande åldrar mellan 21 och 83
år.
The EntertainMen sjunger allt från klassisk svensk körmusik och jazz till pop, rock, gospel, och såklart –
barbershop. Kören gör ett tjugotal officiella framträdanden varje år och har de senaste åren uppträtt i Sverige,
Tyskland, Holland, Irland och USA.

