
Leverantörer av glad 
sladdlös underhållning i 

Växjö med omnejd sedan 
1984

Vill du se oss framträda
Gå in på vår hemsida (www.dackedrangar.se) 
eller Facebook (sök på: Dacke Drängar 
Barbershop Chorus) eller skicka ett mail till 
info@dackedrangar.se så informerar vi om våra 
framträdanden.

Är du nyfiken på kören eller Barbershop
Vi brinner för körsång och främst barbershop 
så skicka ett mail till info@dackedrangar.se så 
kommer vi försöka svara på dina frågor

Kontaktinformation
Allmän information: info@dackedrangar.se
Ordförande: president@dackedrangar.se
Hemsidan: www.dackedrangar.se
Facebook, sök på: ”Dacke Drängar”

www.dackedrangar.seinfo@dackedrangar.seinfo@dackedrangar.se

Medlem i:

Dacke Drängar

Vi levererar glad sladdlös underhållning. 
Vi sjunger a capella där du minst anar 
det, men främst i Växjö med omnejd. 
Våra framträdanden varierar i längd, 
repertoar och profil. För att göra det 
enklare att engagera oss har vi tagit fram 
några fasta shower med olika framtoning 

- från frisläppt och röjigt till stiligt 
och städat. Alla är mellan 30 

och 40 minuter långa och 
kan presenteras på 

svenska eller engelska.

“Skräddarsytt”

Vill du gärna att vi sjunger 
hos dig, men känner att våra 

erbjudanden inte riktigt stämmer in 
med vad du skulle vilja ha? Kontakta 
oss, så diskuterar vi dina önskemål.

Kontaktinformation och ytterligare 
information finns på vår hemsida.



“Stiligt och städat”

En samling stiliga, välklädda herrar 
kommer in och ställer upp bakom sin 
dirigent.  Ett litet leende, så tar de ton och 
börjar sjunga - och du får uppleva den 
fylliga klangen från en fyrstämmig 
manskör, från djupaste bas till glittrande 
tenor! Vi varvar behagliga ballader med 
riviga rocknummer, i barbershopstil eller i 
traditionella manskörsarrangemang. 
Ständigt med glimten i ögat sjunger vi 
livets och kärlekens lov. Och någon gång 
även druvans … 

I en stiligt-och-städat-show anpassar vi 
repertoaren efter årstid och sammanhang. 
I december sjunger vi snarare “Winter 
Wonderland” än “Vintern rasat ut”. I maj 
är det tvärtom. Under en kyrkokonsert kan 
vi sjunga såväl “Battle Hymn of the 
Republic” som “Härlig är jorden”. På en 
kräftskiva kan vi rentav plocka in “Var 
redo” i spellistan.
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“I begynnelsen…”

I urtidens gryning var tillvaron helt 
annorlunda. Man bodde i grottor och 
måste akta sig för sabeltandade tigrar. 
Men var människorna då egentligen så 
olika oss? Hade grottmannen månne inte 
samma längtan som vi efter ömhet och 
kärlek? Jo säkert, och kanske just för att 
livet var så hårt.

Följ med på en hisnande 
färd som börjar i vår 
tidigaste historia. 
Den är ömsom mörk 
och ömsom ljus,
se och lyssna - men 
var beredd på bus...

“Förr och nu”

Se här en rustik skröna från förr - när 
vilda vikingar seglade omkring 
och spred skräck i alla väderstreck!
Men inte kunde det väl i längden gå bra, 
att som Djingis Khans horder bara dra, 
ut och härja, supa  och slåss och svärja?!? 

Nej, nej - naturligtvis inte. Vi 
utvecklades så småningom 

som väl är från vrålande 
vikingar till moderna män 

med medryckande 
musiksmak.


