
Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 6 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................................................

Adress  ................................................................................................................................

Postnr & ort  .......................................................................................................................

Tel   ......................................................................................................................................
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Malin Haarala

17 år, Nol

Studerar: Musik-Singer/Songwriter på Rytmus 
Musikergymnasiet åk 2
Drömyrke: Låtskrivare/Musikproducent
Drömresa: New York
Vem får följa med?: Mina bästa vänner Lisen 
och Ida
Sångerfarenheter: 2 år hos sångpedagog,
1 år i kör, sjungit på flera konserter
Fritidsintressen: Sjunga, gitarr, piano, vara 
med kompisar, fotboll
Min bästa sida: Alltid glad
Min sämsta sida: Tidsoptimist
Varför vill du bli Ale lucia: Jag har drömt om 
att bli Ale Lucia ända sedan jag varit liten och 
jag ser det som en rolig erfarenhet
Favoritjulsång: O helga Natt

Hanna Rubensson
16 år, Nol

Studerar: Estet på Donnergymnasiet åk 1
Drömyrke: Advokat
Drömresa: Paris, Frankrike
Vem får följa med?: Min syster Elin
Sångerfarenheter: Sjungit hos en sångpedagog 
i tre år och uppträtt på konserter
Fritidsintressen: Vara med mina vänner, sjunga 
och måla
Min bästa sida: Omtänksam och glad
Min sämsta sida: Jag är lat
Varför vill du bli Ale lucia: Det enda jag har att 
säga är att må bästa sångerska vinna
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Elina Eklöv Andersson
19 år, Surte

Drömyrke: Polis
Drömresa: Australien
Vem får följa med?: Beror på tillfället
Sångerfarenheter: Sjungit lite i kör, sjöng i 
huvudrollen i West side story i skolan och på 
Elidas vinterturné i Spanien 2010 också
Fritidsintressen: Ridning, dans och umgänge 
med kompisar
Min bästa sida: Glad och skrattar mycket
Min sämsta sida: Får väldigt lätt
prestationsångest
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en 
"once in a lifetime"-erfarenhet som jag kom-
mer kunna leva på länge
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Amanda Kjellman
16 år, Nol

Studerar: Hotell, konferens, resor på 
Plusgymnasiet
Drömyrke: Jobba utomlands på hotell eller bli 
något inom musiken
Drömresa: USA
Vem får följa med?: Min bästa vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör och varit med 
i musikal
Fritidsintressen: Spela gitarr, sitta vid datorn, 
vara med vänner, sjunga och dansa
Min bästa sida: Alltid glad
Min sämsta sida: Dåligt tålamod
Varför vill du bli Ale lucia: Det skulle vara en 
kul upplevelse
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Matilda Oldin
17 år, Älvängen

Studerar: Barn & Fritidsprogrammet på Mimers 
hus åk 2
Drömyrke: Lärare
Drömresa: Något varmt ställe
Vem får följa med?: Min underbara klass, familj 
& mina kompisar
Sångerfarenheter: Sånglektioner i Musikskolan 
och sjungit i kör.
Fritidsintressen: Kompisar
Min bästa sida: Alltid glad & positiv!
Min sämsta sida: Har ingen
Varför vill du bli Ale lucia: Det verkar vara 
superkul
Favoritjulsång: Staffan Stalledräng

Rebecca Svensson
17 år, Bohus

Studerar: Naturprogrammet på Donner åk 2
Drömyrke: Läkare
Drömresa: Backpacking i Australien
Vem får följa med?: Kompisar, vill träffa nya 
människor
Sångerfarenheter: Kör i skolan och när jag var 
liten
Fritidsintressen: Karate
Min bästa sida: Glad och sprallig
Din sämsta sida: Dåligt tålamod
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tyckte det 
hade varit roligt med en twist på den klassiska 
blonda lucian med en rödhårig. Plus att det är 
en ära och en rolig erfarenhet att få bli lucia.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Hanna Granath
17 år, Surte

Studerar: Musik på Donnergymnasiet
Drömyrke: Journalist eller någonting inom 
musik
Drömresa: New york
Vem får följa med?: Mina närmaste vänner
Sångerfarenheter: kör, sånglektioner och 
sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr och 
piano, träffa vänner och fika. 
Min bästa sida: Vänskaplig och snäll
Min sämsta sida: Väldigt dåligt lokalsinne
Varför vill du bli Ale lucia: Rolig erfarenhet 
som man bär med sig resten av livet.
Favoritjulsång: Julen är här

Var med och utse Ale Lucia 2011
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Var med och rösta på  ALE LUCIA 2011 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Lina Lindström, Ale Lucia 2010


