MISS UNIVERSUM 2015

SVERIGEFINAL

J. Granbergs Aktiebolag samarbete med Living Proof Presenterar stolt för sjunde året i rad:

HUVUD

SPONSOR

Välkommen till Café Opera

Vårt mål är att återupprätta en Svensk folkkär tradition som engagerat många sedan
1949 då Vecko Revyn startade en landsomfattande skönhets tävling som då kallades
Fröken Sverige. Många av er likväl som jag minns säkert hur man satt som klistrad
framför TV:n för att se vilka tjejer som skulle bli Sveriges representanter i de stora
världsfinalerna.
Vi arbetar aktivt för att återinföra denna tradition i
Svensk TV, och hoppas på ett samarbete inför 2016
redan.
Nu 66 år senare efter denna tradition startades står
jag här på det anrika Café Opera för att vara med och
kora våra nya representanter i Miss Universum, Miss
International och Miss Earth. Det känns minst sagt
mäktigt och ärofyllt att få vara arrangör av detta.
Den mest prestigefyllda finalen är såklart Miss
Universum som är den mest penningstinna tävlingen i
världen. Men även Miss International och Miss Earth
räknas nu som 2:a av de 4:a stora världsfinalerna.
Miss Universum tävlingen startades i Californien, USA
1952 av klädesmärket Pacific Mills, tävlingen har sedan
dess bytt skepnad och ägare några gånger fram till 1996
då den köptes upp av Mr. Donald Trump.
Under Mr. Trumps ledning så har tävlingen vuxit
ytterligare och sänds via hans egen TV-kanal NBC till
över en miljard TV-tittare över hela världen.
Sverige har deltagit i Miss Universum sedan starten
1952 med undantag för 2007 och 2008. Traditionen
återupptogs av oss 2009 då vår vinnare Fröken Renate
Cerljén deltog i Miss Universum finalen på Paradise
Island Resort – Bahamas den 23e augusti 2009. Renate
tog en ärofylld - Top 15 placering.
Sedan dessa har vi haft vinnare som Michaela Savic,
Ronnia Fornstedt, Hanni Beronius, Alexandra Friberg
och Camilla Hansson som fått äran att representera
Sverige i Miss Universum finalen.

ARETS FINAL 2015

Årets final 2015 här på Café Opera kommer att
bli någon extra, vi har bra artister och spännande
pausshower att se fram emot. Gäst artister från
Kazachstan och vår Jan Johansen som framför en helt ny
låt skriven av författaren Camilla Läckberg. Välgörenhet
är en viktig del av vår bransch, då våra representanter
står för ljus och värme i vår värld, därför stödjer vi i
år LoveNepal som kämpar emot barnprostitution och
fattigdom.

www.livingproof.com

Det kommer att bli oerhört spännande att se vilka tjejer
som kniper titlarna i kväll och skall representera vårt
land som ambassadörer utomlands.

Ikväll kröner vi följande:
MISS PERSONALITY
Den tjej som de tävlande finalisterna själva har röstat
fram som den goaste tjejen.
MISS PHOTOGÉNIQUE SWEDEN
Den tjej som våra fotografer tycker blivit bäst på bild
och är den bästa fotomodellen.
MISS EARTH SWEDEN
Den vackra och intelligenta tjej som värnar om miljön
och är engagerad i miljöprojekt skall representera
Sverige i Miss Earth finalen 2015 som går i Filippinerna.
MISS INTERNATIONAL SWEDEN
Denna vackra catwalk och fotomodell skall åka till
Okinawa, Japan för att representera Sverige i Miss
International finalen.
MISS UNIVERS SWEDEN
Denna skönhet skall åka till för att representera Sverige i
den stora Miss Universum finalen.
Till sist så vill jag tacka alla våra sponsorer, partners och
alla ni underbara människor som vart med och
gjort denna kväll möjlig, utan er hade det aldrig gått!
Vill även rikta ett stort tack till Marie-Therese Karlberg
och festfixaren Johan Carlén som har vart med och sett
till att denna kväll blir något att minnas.
Nu så hoppas jag att vi alla får en trevlig kväll
tillsammans och att ni njuter av våra artister och
finalister, ha en underbar kväll!
Hjärtligt välkomna!
Joakim Granberg
National Director
Miss Universe Sweden
Miss International Sweden
Miss Earth Sweden

18.00 Välkomstdrink och mingel med finalisterna
Grillbuffé serveras på uteserveringen
(Vår national director; Joakim Granberg firar sin 50 års-dag)
19.00 Inbjudna kändisar och press anländer
20.00 Allmänheten med vanliga biljetter släpps in
(tag plats innan dess, nära på inga sittplatser reserveras)

Exklusivt glashantverk signerat Dennis Westholm

20.30–22.00 Sverigefinal – Miss Universum 2015
I finalshowens pauser så uppträder artister som:
Sophie J, Dauys.kz, samt duon Jenny & Charlie
22.00 Artist – Jan Johansen uppträder med nyskrivna låtar
Vinnaren av Miss Universum Sverige koras
22.30 Efterfest och mingel
03.00 Café Opera stänger

www.glashyttan.net

+46 480 25770

JURYMEDLEMMAR
Joakim Granberg – National Director, Huvuddomare
Daniel Ax, Vice President Miss Universe Sweden
Jeanette Yuksel – Modelhouse agency
Camilla Hansson – Miss Universe Sweden 2014
Fredrik Baeckström – BC Hotels bookings
Hanan H Georges – PT konsult, DOME Fitness
Vana Perisa – Rebirth of the Princess
Rebeckah Stensson – Living proof
Johan Svensson – Blue Hotel
Zimzon ” Delta” Lelo – Gladiator
Peter Wilhelmsson – Alpha plus

VI TROR PÅ ETT
ÖPPNARE SVERIGE.
Hormonfria preventivmedel
Pincetter
Pedaler för snygga ben*

Fördelarna med öppenhet är tydliga. Alla ska kunna njuta
av solen i ansiktet och fartvinden i håret. MINI Cabrio är en
ren gokart med låg tyngdpunkt, låg vikt och starka motorer.
Välkommen in och provkör. Ta med ett öppet sinne.

Pris från

199.900 kr

Privatleasing från

1.995 kr/mån

www.solann.se
*Läs mera på hemsidan

MINI Fri Service i 3 år / 6.000 mil. CO2-utsläpp 105–153 g/km och bränsleförbrukning 4,0– 6,6 l/100 km beroende på modell och motor.
Månadskostnaden för privatleasing MINI TO GO är inkl. moms, avser 36 månaders löptid och en avtalad körsträcka på 3 000 mil. Månadsavgiften justeras
vid förändringar i upplåningskostnad. Uppläggnings- och administrationsavgift samt avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Månadskostnaden baseras
på respektive modells grundutförande. Finansiering via MINI Financial Services. MINI One (bensin). Bilen på bilden är extrautrustad till tänderna.

Kanon Organic Vodka, från Gripsholms Destilleri.
Gjord av 100% närodlat ekologiskt vete.

Tel: 08-735 39 00
www.bavariastockholm.se/MINI

Solna
Gårdsvägen 9 –11
Öppettider:
Mån– fre: 9 –18
Lör – sön: 11–16
(Sommarstängt sön t o m 16/8)

Charlie
Marshall

SOPHIE J är en uppstickare
som popartist och är nyligen
signad av skivbolaget Ninetone,
Sveriges största independent
skivbolag. Singeln ”Breakout”
har släppts på Spotify samt
iTunes och har fått stora lovord.
Dessutom spelas låten flitigt på
kända nattklubbar i Stockholms
innerstad och även i andra städer
där hon dessutom varit och
uppträtt på olika scener. Sophie
J har även medverkat på Miss
Universum Sverigeturnén i flera
städer landet runt.

som
sångare på W3ZOO:s nya
singel ”The sun” som kommer
att släppas inom kort. Genom
åren har Charlie både backat
många av Sveriges största
artister, men även uppträtt på
arenor och scener som; Ullevi,
Scandinavium, och nu senast,
stora scenen på Volvo Ocean
Race tillsammans med bland
andra Loreen.

www.sophiejmusic.com
Instagram: Sophiejofficial

Berdibek (Beka) är en ung
lovande sångare från Art
Academy i Kazachstan.
Han har bl a vunnit den
internationella tävlingen
”Boztorgai”, Almaty 2006,
Lukpan (Luka) har 30 års
erfarenhet som kompositör och
har skrivit fler än 200 låtar. De
flesta av Kazakhstans kända
artister uppträder med hans
låtar.
De har nu inlett samarbete med
den svenska producenten Niclas
Olausson som är känd för att
ha producerat bl a Antique, Da
Buzz och Helena Paparizou.

DAUYS.KZ

Jan Johansen har premiär denna
kvällen med nya låtar ”Det é du”
och ”Trumslagarens Pojke” som
är skriven av Camilla Läckberg.
Hans stora genombrottet kom
i den svenska Melodifestivalen
1995 där han framförde bidraget
”Se på mig”, som vann tävlingen
och sedan slutade på tredje plats
i Eurovision Song Contest 1995.
Se på mig låg 15 veckor på
Svensktoppens förstaplats och
i 30 veckor totalt på listan.
Debutalbumet Johansen sålde i
närmare 160 000 exemplar.
www.janjohansen.com

JAN JOHANSEN

CHARLIE ÄR aktuell

Jenny Redenkvist

STOLT KOMMUNIKATIONSPARTNER FÖR

EN ARTIST SOM sets

på scener både i och
utanför Sverige. Ibland tillsammans med
andra artister som Lasse Holm, Lena Ph,
Tommy Nilsson, mfl. Jenny har även
agerat huvudakt under det välkända
eventet ”London Club Awards”
i England, samt haft en musik
video i kategorin ”Top 10
Music Videos”.
artisteri så
driver Jenny idag ett eget
underhållningsföretag som
heter Gala Entertainment,
som tillhandahåller
all typ av musik- och
artistunderhållning.
UTÖVER EGET

STOLT KOMMUNIKATIONSPARTNER FÖR
Finalisternas klänningar kommer ifrån ANINA

COLLEAGUE.SE

COLLEAGUE.SE

www.anina.se

VARDAGSLYX MINDRE ÄN 20 MINUTER FRÅN STUREPLAN

bluehotel.se
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Agneta Myrman
21 år
LÄNGD 181cm
ÅLDER

2

Beatrice Niska
20 år
LÄNGD 178 cm
ÅLDER

VIKT

68 kg
BOR Stockholm

VIKT

60 kg
BOR Uppsala

Jag är född och uppväxt i Stockholm.
Jag har blivit krönt Miss World
Sweden år 2013 vilket är den näst
största skönhetstävlingen i världen
efter Miss Universe. Jag tycker att
alla kvinnor är vackra på sitt egna
sätt men det är inte alla som vågar
anamma det.

Jag är en väldigt snäll och lugn
person. Som en väldigt jordnära
tjej känner mig mest hemma ute
på landet där jag bara kan vara mig
själv. Några passioner jag har i livet
är fotografi där jag får skapa något
vackert och träning där jag kan se till
att jag håller mig frisk och stark. Jag
är en utåtriktad men lite blyg tjej,

Make your skin happy. Everyday!

Grödinge Måleri AB
Vi gör allt inom måleri, kontakta oss för offert!
Tel: 070 200 66 42 · Mail: dernis@telia.com

Gör som Miss Universe Sweden - Upptäck Palina!

Läs våra sminktips, hitta återförsäljare
och shoppa online! www.palina.se
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Cassandra Scott
18 år
LÄNGD 179 cm
ÅLDER

4

Elise Sandblom
20 år
LÄNGD 174 cm
ÅLDER

VIKT

62 kg
BOR Hälsingland

VIKT

Om jag skulle beskriva mig själv så
är jag en ödmjuk och omtänksam
person. Jag älskar konst, dans,
ridning och djur. Jag har växt upp i
Kalifornien och spenderade somrarna
i mitt hem i Hälsingland. Har även
bott i New York och på Bahamas.
I New York jobbade jag för en
modellagentur samtidigt som jag gick
i skolan.

Jag är en sprallig tjej som älskar att
röra på mig och vara i rampljuset. Jag
är glad och väldigt social, gillar att
träffa nya människor. Just nu pluggar
jag andra året på gymnasiet och
pluggar än del, men mitt intresse är
gymma, träna gymnastik, fota,resa
och vara med vännerna.
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info@leaugit.se

52 kg
BOR Göteborg

5

Emelie Nielsen
20 år
LÄNGD 174 cm
ÅLDER
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Emma Strandberg
19 år
LÄNGD 175 cm
ÅLDER

VIKT

52 kg
BOR Göteborg

VIKT

59 kg
BOR Hallstahammar

Jag är en framåt och positiv tjej
som blivit en riktig stalker av
skönhetstävlingar. Insett att man kan
sprida så mycket energi och glädje
bara av att vara en förebild. Därav
anledningen till att jag söker! Jag
gillar att ha ett aktivt schema, att
upptäcka andra kulturer genom att
resa.

Jag föddes 1996 som en snäll, glad
och modig tjej som vågar ta risker!
Jag älskar att resa, umgås med vänner
och familj samt stå både framför
och bakom kameran! Att lyckas i
modebranschen har alltid vart en
dröm för mig.

Brottby Tandklinik specialiserar sig på
implantat, käkkirurgi och estetisk tandvård.
Bra priser och generösa öppettider.

Snabbt och billigt med en partner som bryr sig!
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Botoxbeha
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jahnson.com
www.brottbykliniken.se • 08-512 41840 • instagram: @brottbykliniken
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Erika Raisa Nielsen
21 år
LÄNGD 167 cm
ÅLDER
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Felizia Strandberg
20 år
LÄNGD 176 cm
ÅLDER

VIKT

49 kg
BOR Malmö

VIKT

56 kg
BOR Skåne

Jag anser mig vara väldigt
självmedveten. Jag har starka sidor
som jag är väldigt stolt över såsom;
min energi, min hängivenhet till
saker jag brinner för och även
min sociala kompetens vilket får
mig att kunna smälta in i de allra
flesta sammanhang (speciellt i mitt
nuvarande yrke som flygvärdinna).

Jag är en väldigt social och energisk
tjej, som är väldigt spontan och älskar
när det händer saker. Mina vänner
skulle nog beskriva mig som tjejen
som hjälper andra och alltid glad och
mycket energi.

www.mariart.se
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Isabella Jedler Forsman
19 år
LÄNGD 170 cm
VIKT 58 kg
BOR Stockholm
ÅLDER
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Isadora Ekenberg
23 år
LÄNGD 170 cm
ÅLDER

49 kg
BOR Uppsala
VIKT

Jag är en positiv glad tjej från
Linköping, lite för spontan för mitt
eget bästa och hatar orättvisor. Jag
ställer ständigt upp nya mål för mig
själv och är i ständig förändring i
hopp om att nästa dag vara lite bättre
än dagen innan. Sedan jag flyttade till
Stockholm jag som butiksansvarig,
modellat och bloggat.

Jag är en mycket framåt, glad och
kärleksfull tjej som älskar att vara
kreativ. Jag brinner för att inspirera
andra, speciellt genom mina jobb
som hårspecialist och modell. Det
bästa jag vet är att göra andra glada
och känna sig nöjda med sig själva.
Jag driver även en webbshop med
min andra passion - kläder.

/DOME FITNESS

Julia Larin
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annons cmyk.pdf

20 år
LÄNGD 177 cm
ÅLDER

1

2015-07-06
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Katarina Ziampas Olausson
23 år
LÄNGD 177 cm
ÅLDER

VIKT

60 kg
BOR Säve

VIKT

58 kg
BOR Göteborg

Jag är en positiv, öppen och jordnära
tjej. När jag får tid över spenderar jag
den helst i sällskap med mina nära
vänner, gärna på gymmet, men tackar
inte nej till en kväll i soffan. Bara jag
får vara omkring de som betyder
mest för mig. Jag älskar musik, och
spelar själv både piano och gitarr
samt sjunger.

Jag är en blandning mellan grek/
svensk. Är 23 år gammal och
kommer ifrån Alingsås, en bit utanför
Göteborg. Som person skulle jag
beskriva mig som målmedveten,
självsäker, ödmjuk, känslig och en
glad/positiv tjej. Mycket av min lediga
tid går till motion, kost, styrketräning
och meditation.

Dignita Smarttester

15:26
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Dignita
Dignita Smarttester

Dignita Smarttester

Dignita Smarttester en av marknadens minsta alkoholmätare som inte låter
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Katica Rakuljic
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26 år
LÄNGD 178 cm
ÅLDER

Kelly Sucio
19 år
LÄNGD 178 cm
ÅLDER

VIKT

63 kg
BOR Göteborg

VIKT

56 kg
BOR Helsingborg

Jag är en energisk och passionerad
tjej med stora ambitioner. Just nu
läser jag sista året på Göteborgs
universitet , offentlig förvaltning. Jag
har jobbat som internationell modell
i fyra år och innehar även en rad
skönhetstitlar som jag jobbat hårt för.
Mitt mål är att alltid vara den bästa
jag kan vara , och vara en förebild för
andra unga tjejer.

Jag är en glad, trevlig och
tävlingsinriktad person som måste
jämnt tävla. Har alltid många bollar
i luften och älskar utmaningar. Ju
svårare desto bättre! Just nu jobbar
jag på ett sjukhus i Helsingborg,
och att få hjälpa människor är det
bästa jag vet. Mitt mål är att bli
ambulanssjuksköterska.

Fastigheter, projektledning och byggnation i Sverige, Finland och Estland.
Våra ledord är; kvalitet, prisvärdhet, effektivitet och miljömedvetenhet.

www.csgholding.se
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Kristin Larsson
18 år
LÄNGD 177 cm
ÅLDER

Maria Taipaleenmäki
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18 år
LÄNGD 176 cm
ÅLDER

VIKT

56 kg
BOR Jämtland

VIKT

57 kg
BOR Halmstad

Jag är en glad och energisk tjej från
mellersta Sverige. På min fritid gillar
jag att träna och skriva, både i min
blogg, personliga texter och för
Östersunds egen lokaltidning. Jag tog
nyss studenten, I framtiden hoppas
jag att jag kommer kunna mixa mina
stora intressen inom media och mode
och skapa ett drömyrke där efter.

Jag är finsk men bosatt i Sverige
hela mitt liv. Jag tycker om att stå
bakom kameran och vara i centrum.
Min högsta dröm är att bli en känd
modell. På fritiden går jag i skola
plugga omvårdnad på ett gymnasie i
Halmstad där jag också är bosatt, är
en öppen och glad person.

Johan Asteson

Rapide For Brows är ett nytt och unikt skönhgetskoncept i Sverige med mål att
tillgodose alla män och kvinnorts ögonfrans- och ögonbryns behov. När som helst,
på vår exklusiva och lättillgängliga frans och brynbar. Hos oss kan du enkelt slå dig
ner och få quick-fix behandlingar för ansiktet som perfekt formade och färgade
ögonbryn, wow lashes med permanent, fransförlängning eller varför inte testa
trådning som är denny-gamla trendiga metoden för hårborttagning i ansiktet.

www.rapideforbrows.se
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Matilda Myllykoski
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18 år
LÄNGD 175 cm
ÅLDER

18

Paulina Brodd
20 år
LÄNGD 177 cm
ÅLDER

VIKT

51 kg
BOR Gävle

VIKT

Jag är en glad och framåt tjej som
älskar att sprida glädje och kärlek
omkring mig. Jag är väldigt positiv
och kreativ och vill alltid vara med
när det händer något skoj! Jag älskar
att spendera tid med mina vänner
och min familj och är väldigt social
med människor runt om mig.

Jag är en driven och positiv tjej som
älskar utmaningar. Idag studerar
jag heltid på företagsekonomiska
institutet. På fritiden tränar jag
mycket på gym för att behålla hälsan,
jag har ett stort intresse för kost och
är vegetarian sedan jag var 6 år. Mina
vänner ser mig som en tuff tjej som är
ärlig och spontan.

Sveriges nya bokningsföretag
för affärs och privatresenärer.

58 kg
BOR Stockholm

VI STÖDJER LOVENEPALS
KAMP MOT BARNSEXHANDELN

BOKAR HOTELL UPP TILL 50 % RABATT!

Du kan snabbt bidra genom att skicka ett sms till ett av våra betalnummer.
Beloppet läggs på din telefonräkning.

Bli medlem på www.bchotels.se
eller ring oss direkt på 010-4400 100 !

- Sms:a LoveNepal 25 till 72 672 så skänker du direkt 25 kronor.
- Sms:a LoveNepal 50 till 72 672 så skänker du direkt 50 kronor.
- Sms:a LoveNepal 100 till 72 672 så skänker du direkt 100 kronor.
- Sms:a LoveNepal 250 till 72 672 så skänker du direkt 250 kronor.
- Sms:a LoveNepal 500 till 72 672 så skänker du direkt 500 kronor.

BC
BC

hotels.se
hotels.se

www.lovenepal.se

bluehotel.se

