
Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast torsdag 4 december 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)

Jag röstar på nummer

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

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

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

Tel   ......................................................................................................

Var med och rösta på ALE LUCIA 2014 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!

1 2 3 4 5

Var med och utse Ale Lucia
2014

Josefin Thorbjörnson
17 år, Alafors

Studerar: Samhällslinjen på 
Sigrid Rudebecks Gymnasium.

Drömyrke: Jag skulle gärna 
bli jurist och jobba med 
människorättsfrågor.

Drömresa: Det finns många 
platser jag skulle vilja resa till. 
Tyskland och England skulle 
jag gärna studera eller arbeta 
i. Utöver det så dras jag till 
platser med en stark historisk 
anknytning.

Vem får följa med?: Jag har 
ett underbart gäng med vänner 
vilka jag skulle kunna tänka mig 
att åka vart som helst med.

Sångerfarenheter: Jag sjunger 
hos Johanna Werder fd. Forsberg 
och har även varit med i några 
av hennes köruppträdanden.

Fritidsintressen: Jag tycker om 
att läsa, skriva och att umgås 
med mina vänner.

Min bästa sida: Det är alltid 
svårt att avläsa sin egen 
karaktär, men jag gör mitt bästa 
för att ha ett öppet sinne och 
inte döma människor innan jag 
har hört deras historia.

Min sämsta sida: Jag är ganska 
bra på att göra upp planer för 
när jag borde t.ex. plugga och 
städa men att sedan genomföra 
dessa planer är en annan sak.

Varför Ale Lucia?: Min mormor 
anmälde mig och jag visste inte 
om det förrän dagen innan 
audition, men jag tycker att det 
är jätteroligt att få vara med.

Favoritjulsång: Mer jul med 
Adolphson & Falk. Det är en 
låt som spelats mycket under 
julstöket genom åren och därför 
är starkt förknippad med mina 
julkänslor.

Jenna Nyman
16 år, Älvängen

Studerar:  
Musik estet på Mimers Hus 
Gymnasium.

Drömyrke:  
Regissör.

Drömresa:  
Australien (Byron bay).

Vem får följa med?:  
Pojkvän.

Sångerfarenheter:  
Går hos sångpedagog i skolan, 
har även körat sen sexan till nian 
(och även nu på gymnasiet) som 
ett "extraämne" i grundskolan.

Fritidsintressen:  
Övar amatörteater och dansar 
tre sorters jazz på Adrianas 
danshus.

Min bästa sida:  
Försöker se saker från den ljusa 
sidan och är oftast glad.

Min sämsta sida:  
Klagar på mycket, och är riktigt 
petig.

Varför Ale lucia?:  
Har alltid velat vara med, sen 
när jag i år fick chansen tog jag 
den.

Favoritjulsång:  
Christmas pipes - Celtic woman.

Amanda 
Carlbom Petersson
16 år, Nödinge

Studerar:  
Rytmus gymnasieskola.

Drömyrke:  
Artist, att kunna leva  
på musiken.

Drömresa:  
Jag kan faktiskt inte komma  
på någon riktig drömresa.

Sångerfarenheter:  
Jag går hos en sångpedagog på 
Kulturskolan och har gått där i 
några år. Uppträder en del på 
mindre och större tillställningar. 
Går på en musikskola.

Fritidsintressen:  
Vara med kompisar, sjunga  
och träna.

Min bästa sida:  
Min starka och svaga sida är väl 
att jag är så viljestark. Det kan 
gynna mig lika så som straffa 
mig.

Varför Ale lucia?:  
Jag fick hem en lapp om Ale 
lucia och tänkte att det kunde 
va en kul grej.

Favoritjulsång:  
Jul jul strålande jul.

Rebecca Hakso
16 år, Nödinge

Studerar:  
På Rytmus i Göteborg.

Drömyrke:  
Att jobba som sångerska  
på heltid.

Drömresa:  
Att åka tillbaka till det 
underbara landet Thailand!

Vem får följa med?:  
Familj och vänner.

Sångerfarenheter:  
Sjunger i kör och i ensambel, jag 
har luciaerfarenheter sen tidigare, 
jag spelar in låtar hos min sång-
coach, på högstadiet gick jag i en 
musikklass och jag var även med i 
X Factor 2012.

Fritidsintressen:  
Sjunga, sitta på mitt rum och 
trubadura med gitarren, dansa 
och umgås med familj och 
vänner.

Min bästa sida:  
Jag dömmer inte människor 
utan jag ser det bästa i alla.

Min sämsta sida:  
Jag är väldigt otålig, jag vill att 
saker och ting ska hända direkt 
med det samma.

Varför Ale lucia?:  
Ale lucia ser jag som en 
möjlighet att få lära mig nya 
saker och att få nya erfarenheter 
och minnen som kommer vara 
med mig hela livet.

Favoritjulsång:  
Min favoritjulsång är helt klart 
"Julen är här"! Den påminner 
mig om luciadagarna på min 
förra skolan, vi brukade alltid 
åka runt till olika företag och 
scener för att lussa.

Beatrice Aili
17 år, Alafors

Studerar:  
Drottning Blankas 
Gymnasieskola, Modedesign.

Drömyrke:  
Vad som helst bara jag  
får arbeta kreativt.

Drömresa:  
Paris.

Vem får följa med?:  
Min Mamma.

Sångerfarenheter:  
Inte mycket alls förutom kör i 
starrkärr från att jag var 8 till att 
jag var 13.

Fritidsintressen:  
Måla, baka, kyrkan och umgås  
med vänner och familj.

Min bästa sida:  
Hittar alltid en lösning på 
problem jag stöter på och  
är alltid väldigt glad.

Min sämsta sida:  
Överanalyserar lätt saker.

Varför Ale Lucia?: 
Kom som en helt spontan grej.

Favoritjulsång:  
Välkommen Hem med E.M.D.
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Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51


