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Anna Wadström

17 år, Alafors

Studerar: SKF Tekniska gymnasium år 3
Min bästa sida: Glad, omtänksam, entusiastisk
Min sämsta sida: Morgontrött
Drömyrke: Civilingenjör
Drömresa: Maldiverna
Vem får förlja med: Mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 5 år, musikal-
grupp
Fritidsintressen: Dansa, sjunga, skidor, fotboll
Varför vill du bli Ale lucia: För att jag älskar att 
sjunga och alltid har drömt om att bli Ale Lucia
Favoritjulsång: Det hände sig i Betlehem

Var med och utse Ale Lucia 2010
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Fanny LaBrosse
16 år, Bohus

Studerar: Estet musikal på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad, positiv och noggrann
Min sämsta sida: Stavning
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: New York
Vem får förlja med: Min glada kusin Lina
Sångerfarenheter: Varit med i olika barnkörer, 
tagit sånglektioner och gått i musikalteater
Fritidsintressen: Sång, dans och teater
Varför vill du bli Ale lucia: Det är en jätte rolig 
erfarenhet
Favoritjulsång: All I want for christmas is you

Ellenor Lorentsson
17 år, Hålanda

Studerar: Estet musik-sång på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Ambitiös
Min sämsta sida: Lättirriterad
Drömyrke: Musikalartist och sångpedagog
Drömresa: Nya Zeeland
Vem får förlja med: Alla mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 4 år, kör, varit 
med i musikalgrupp och ett teatersällskap
Fritidsintressen: Sjunga, spela teater och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga 
och att bli Ale Lucia hade varit en rolig upplevelse
Favoritjulsång: Do they know it's christmas

Malin Hagman
17 år, Surte

Studerar: Musikal på Mimers Hus år 2
Min bästa sida: Glad och sprallig
Min sämsta sida: Morgonsur
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: Italien
Vem får förlja med: Pojkvän, familj och en vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör ca 10 år, musik-
klasser på högstadiet, sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Bugga, sjunga, drama, gitarr
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en bra 
erfarenhet och det är väldigt kul
Favoritjulsång: Jul, jul, strålande jul

Daisy Sandgren
17 år, Ryd

Studerar: Sammhäll IT/ekonomi på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Vill alltid göra rätt för mig, alltid glad
Min sämsta sida: Dålig på att hålla tider (ibland)
Drömyrke: Jurist
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Min familj och en nära vän
Sångerfarenheter: Spelar gitarr och lite piano
Fritidsintressen: Rida mina hästar och tävla med 
dem, vara med kompisar och sjunga
Varför vill du bli Ale lucia: För att det kommer bli 
en upplevelse för livet och jag gillar att göra folk glada
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Vicktoria Weglin
16 år, Nol

Studerar: Handel på Hulebäck år 1
Min bästa sida: Gillar att prata, bra humor
Min sämsta sida: Dåligt temperament
Drömyrke: Stylist
Drömresa: Kina
Vem får förlja med: Hemligt
Sångerfarenheter: Jag har sjungit på skolavslut-
ningar och i kyrkan
Fritidsintressen: Vara med kompisar och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag vill börja sjunga igen 
och detta är en bra start. Det är väldigt roligt också.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Jessica Rodin
16 år, Surte

Studerar: Teknik på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad
Min sämsta sida: Jag är lite klantig
Drömyrke: Ingenjör
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Först till kvarn
Sångerfarenheter: Varit med i flera olika körer
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr, biljard, 
umgås med kompisar
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tycker det är en 
kul grej och för att jag älskar att sjunga
Favoritjulsång: Santa Claus is coming to town

Var med och rösta på  ALE LUCIA 2010 och du kan vinna en julklapp!

Lina Lindström, Ale Lucia 2009


