DACKE DRÄNGAR BARBERSHOP CHORUS

Detta är vi
Dacke Drängar är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningens
ändamål är att genom flerstämmig manskörssång skaffa sina medlemmar och åhörare
tillfälle till förädlande nöje samt att sprida kännedom och kunskap om sångformen
barbershop.

Vi finns här
Dacke Drängar har sitt säte i Växjö. Vi verkar dessutom främst i Växjö med omnejd.
Vi övar söndagar 16:30 till 19:00 på Nygatan 6 i Växjö (Gamla Församlingshemmet).

Vi har kul
Vi strävar efter en variation i både övningar, repertoar och föreställningar. Dacke Drängar
har ett antal hörnstenar i sin verksamhet:
Shower - Vi håller regelbundet shower för företag. Dessa shower innefattar sånger, en
berättelse, kostymer och rekvisita samt koreografi.
Traditionella körframträdanden - Vi deltager i diverse evenemang såsom Kulturnatten,
Valborgssjung i Konserthuset och andra traditionell körframträdanden som innefattar
främst sång med koordinerad klädsel.
Tävling i Barbershop - Varje år hålls Nordiska Mästerskapen i Barbershop i olika orter
främst i södra Sverige. Detta mästerskap hålls under en helg och brukar för många
vara höjdpunkten på året. Vi reser gemensamt och spenderar en underbar helg
tillsammans med kören och andra körer i norden.
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Learn To Sing - Vår återkommande
sångkurs som syftar till att utöka
vår gemenskap och
förhoppningsvis få in nya sångare.
Kursen är det optimala sättet att
komma in i kören och komma
igång med sjungandet.
Under olika delar av året är därför
fokus på våra övningar olika. Strax

Två av Dacke Drängars sidor…

innan jul så brukar fokus ställas in på Nordiska Mästerskapen som oftast hålls helgen
innan Valborgshelgen. Veckorna innan Valborg brukar vi öva på vårsångerna, osv.
För att utveckla sångarna, dirigenter och kören som helhet så anlitar vi regelbundet
coacher främst från Sverige och USA. En stor del av coachningen sammanfaller med
förberedelserna inför Nordiska Mästerskapen eftersom de ställer högst krav på vårt
framträdande (eftersom det är ett tävlingsmoment).

Vad är barbershop
Barbershop är en specifik typ av a
cappella som består av fyrstämmig sång
som härstammar från USA. Barbershop
sjungs i kör eller kvartett. Inom
barbershop finns riktlinjer som strävar
att förstärka den homogena klang som
uppstår när de fyra stämmorna sjunger
sina respektive toner. Den musikaliska
stommen härstammar från den musik
som skapades kring sekelskiftet till
1900 och fram till 1930-talet.
Eftersom barbershop började som en

Ringmasters från Stockholm var första ”icke
Nordamerikanska” kvartett som vann
Barbershop-VM 2012.

fri fyrstämmig sång utan noter och
arrangemang (så kallad ”Woodshedding”) där sångarna valde de toner som verkade mest
naturliga och följde vissa mönster så har detta sätt att sjunga bevarats i de riktlinjer som
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definierar barbershop och som är viktiga främst i tävlingssituationer där domarna
bedömer bland annat hur väl man följer dessa riktlinjer (eller själen i barbershop).
Barbershop är också en tävlingsbar sångkategori med nordiska, europeiska och främst
amerikanska tävlingar. Nordiska Mästerskapen anordnas oftast i Sverige eftersom det
finns flest körer i Sverige av de nordiska länderna. Europeiska Mästerskapen kan man
kvalificera sig till (vi deltog i EM i Holland 2013). Världsmästerskapen går oftast i USA
under sommaren.
Några veckor efter VM brukar också Harmony University gå av stapeln i Nashville,
Tennesse där man under en vecka doppas i barbershop-kultur. Kören brukar försöka
hjälpa några medlemmar varje år att deltaga.

De fyra stämmorna
De olika stämmorna i en barbershop-kör har olika roller.
Lead - Leaden är den som sjunger huvudmelodin, men
ibland kan någon annan stämma under några få takter
sjunga melodin. Kallas ”Tenor 2” i manskör och är då en
harmonistämma.
Bas - Basen sjunger de lägsta tonerna, och bildar
tillsammans med Leaden stommen i ackorden. Basen har
ofta pådrivande soloaktiga passager under styckets gång. Basen står för stabiliteten
och ofta för takten. Kallas ”Bas 2” i manskör men med samma roll.
Tenor - Tenoren sjunger toner över lead-stämman och sjunger ofta i falsett. Tenoren är
en harmonistämma vilket innebär att tenoren fyller ut ackordet där Lead och Bas
sjunger stommen. Kallas ”Tenor 1” i manskör och sjunger då melodistämman.
Baryton - Baryton är också en harmonistämma och Barytonen sjunger ofta de toner
”som blir över”. Oftast ligger tonerna mellan Lead och Bas men Barytonen sjunger
också vissa toner högre än Leaden (kallas stämkorsande där en ton kan ligga över,
nästa under o.s.v.). Kallas ”Bas 1” i manskör men har samma roll.

Taggar - vad är det?
De flesta låtar inom barbershop har en extra spännande avslutning med långa ihållande
toner och ibland uppseendeväckande ackord-växlingar.
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Slutet på en låt heter på engelska ”tag” och eftersom dessa slut (eller taggar) är så
speciella så brukar barbershop-sångare ibland samlas bara för att sjunga taggar.
Det som är så fantastiskt roligt med detta är att ofta är texten begränsad till en mening
och tonerna går relativt fort att lära sig. Så fort, att man ibland kan samlas utan att kunna
det man ska sjunga och inom en kvart så sjunger man tillsammans med de andra en helt
ny tagg! Detta har blivit så populärt att det nu t.o.m. skapas låtar som BARA innehåller
taggen.
Du hittar tusentals taggar med noter och ljudfiler på http://www.barbershoptags.com
Ett exempel på en tagg:

INTRESSERAD
Kom och sjung (eller lyssna)
Vi övar oftast 16:30 till 19:00 på Nygatan 6 i Växjö (Gamla Församlingshemmet).
Skicka ett mail till info@dackedrangar.se innan du vill besöka oss så får du information om
nästa övningar.

Anmäl dig till nästa Learn To Sing
Vi brukar regelbundet anordna sångkurser som vi kallar Learn To Sing. Detta är ett
utmärkt tillfälle för dig som vill prova på att sjunga fyrstämmigt i en kör.
Det är inga krav på förkunskaper till dessa kurser och vi hjälper dig att hitta rätt stämma.
Kursen innehåller såväl sångtekniska övningar som gemensamma övningar på några
sånger.
Skicka ett mail till info@dackedrangar.se om du är intresserad av att delta i Learn To Sing.
Mera information på vår hemsida: www.dackedrangar.se

