
Linköpings Studentsångare tar hem brons i global musiktävling
Llangollen är en av världens största och mest inspirerande musiktävling och kulturfestival. Varje år tävlar cirka 4 000 personer
från hela världen i olika kategorier. I lördags tog Linköpings Studentsångare hem bronsmedaljen i manskörssklassen. 

1-7 juli pågick kulturfestivalen Llangollen International Musical Eisteddfo i Llangollen, Wales. Dit kommer dansare, musiker och sångare från
hela världen för att inspireras och tävla om prestigefyllda priser i allt från folkdans till solo- och körsång. Festivalen har cirka 4 000 tävlande
personer och 50 000 besökare och har funnits sedan 1947. Linköpings Studentsångare var strået vassare än de flesta deltagande manskörer
och lyckades kamma hem tredje pris i manskörssklassen. Styckena de tävlade med var Vuojhna Biegga (Andens vind) av Jan Sandström som
bygger på en samisk jojk av Johan Märak, samt vinnarstycket från Linköping Studentsångare Composition Award 2016, At Teasdale's av
Cecilia Damström.

– Det känns fantastiskt att få det här prestigefyllda priset. Vår strävan är att alltid hålla hög musikalisk kvalitet samtidigt som det är viktigt att vi
har kul tillsammans. Hela den här resan är ett kvitto på att vi har hittat ett koncept som funkar bra för oss. Det är såklart också extra roligt att vi
är en aktiv del i arbetet med att sätta Sverige på världskartan inom körkonst, säger Christina Hörnell, dirigent för Linköpings Studentsångare. 

På första plats i manskörsklassen kom Johns´ Boys från Wales och på andra plats Coro Intermezzo från Costa Rica. 

Från Sverige tävlade också Oscars Ungdomskör från Stockholm i kategorierna folkvisor, blandkör samt ungdomskör där de kom på fjärde,
sjunde och femte plats. 

Läs mer om Llangollen International Musical Eisteddfo: https://international-eisteddfod.co.uk/a-bit-of-background/about-us/

Lyssna på bidraget från Linköpings Studentsångare: https://llangollen.tv/male-voice-choirs-corau-meibion/

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Hörnell, dirigent för Linköpings Studentsångare och director musices, Linköpings universitet
Christina.hornell@liu.se
070-089 69 22

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden tillsammans
med ett aktivt jämställdhetsarbete. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och studentikosa stycken.
Studentsångarna bildades 1972 under namnet Lihkören, och verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet och modern
manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.


