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Joakim Granberg står för 8:e året i följd som 
arrangör av Sveriges största skönhetstävling.
Vårt mål är att återupprätta en Svensk folkkär 
tradition som engagerat många sedan 1949 då 
veckorevyn startade det som då kallades för 
Fröken Sverige. Många av er som är lite äldre 
än kvällens finalister minns säkert hur man satt 
som klistrad framför Tv:n för att se vilka tjejer 
som skulle ut i världen och representera Sveri-
ge i de stora finalerna, och inte minst då Miss 
Universum.

Vi arbetar aktivt för att återinföra denna
tradition i Svensk TV och hoppas på ett samarbete 
redan 2017, samtal förs redan med 2 olika TV kanaler.

Nu 67 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 av de 4:a stora världsfinalerna.

Många är de Svenska storheterna som har tävlat om 
att få representera Sverige i Miss universum, vi har 
Bond brudar som Britt Ekland och Maud Adams som 
har tävlat. Den legendariska Anita Ekberg var Fröken 
Sverige 1951. Sedan har vi en rad TV personligheter 
och andra tjejer som blivit kändisar och framgångsrika 
med denna tävling som dörröppnare och genombrott. 
Sverige har vunnit Miss Universum 3 gånger, 1955 
med Hillevi Rombin från Uppsala, 1966 med Väners-
borgs tjejen Margareta Arvidsson, och senast 1984 
med Yvonne Ryding.  
Det är med andra ord 32 år sedan Sverige tog hem 
den stora kronan, detta är givetvis något som vi försö-
ker ändra på genom att ta tillbaka kronan så fort som 
möjligt.

NYHET  - Mr Universe Model Sweden 2016
I år så har vi premiär för killar på scenen, vi lanserar 
nu Sveriges största manliga modelltävling. I rättvisans 
namn så måste ju även våra snygga killar få chansen att 
resa ut i världen och representera Sverige i de största 
manliga modelltävlingarna. 

Arets final 2016
Årets final 2016 här på Café Opera kommer att 
bli någon extra, vi har bra artister och spännande 
pausshower att se fram emot.
Det kommer att bli oerhört spännande att se vilka 
tjejer och killar som kniper titlarna i kväll!

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

Miss Earth Sweden
Den vackra och intelligenta tjej som värnar om miljön 
och är engagerad i miljöprojekt skall representera 
Sverige i Miss Earth finalen, Manilla (Ph) 29 Oktober.

Miss International Sweden
Denna vackra catwalk och fotomodell skall åka till 
Okinawa, Japan för att representera Sverige i Miss 
International finalen, 27 Oktober  i Tokyo.

Miss Universe Sweden  
Denna skönhet skall åka till för att representera
Sverige i den stora Miss Universum finalen i Manilla, 
Philippines januari 2017.

Mr Universe Model Sweden 
Som kommer att representera Sverige i Mr Universe 
Model, final i Oktober på Bali.

Mr Best Body Sweden 
Deltar I världsfinal – Man Hunt International 

Mr Personality Sweden  
Den kille som de tävlande finalisterna själva har röstat 
fram som den trevligaste killen.

Mr Photogenique Sweden 
Den kille som våra fotografer tycker blivit bäst på bild

Då 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!
TACK! Ni kan läsa mer om våra sponsorer och part-
ners i detta finalblad.

Nu så hoppas jag att 
vi alla får en kanon 
trevlig kväll till-
sammans och att ni 
njuter av våra artister 
och finalister, ha en 
underbar kväll!
Hjärtligt välkomna!

Joakim Granberg
National Director
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Jurymedlemmar Sverigefinal 2016
Mr & Miss Universum Sverige

Joakim Granberg – National Director Miss Universe Sweden – Huvuddomare

Danielle Fa  - Imagen Skincare – Din exklusiva  hudkräm 

Magnus Willes - Aquarapid – Badkläder

Fredrik Baeckström – BC Hotels – Din Hotell och reseleverantör

Dan Norrå – Flerfaldigt prisbelönt fotograf och filmare.

Sara Skyttedal – FD ordförande i Kd:s ungdomsförbund 

Daniel Shahho – Vice Ordförande i Miss Universe Sweden organisationen.

Jeanette Yuksel  - Model House & Modelhouse agency 

Bülent Cihantimur  - Doctor B – Estetik International 

Pixee Fox – Sveriges svar på Barbie

Aviad Arik Herman – Design Director of Costumes  

Tom Andersson – Dorian Beauty Stockholm 

Markus Nilsson – Mareli Medical – Din grossist inom dermal fillers. 

Michael Ryhänen - Lamborghini - Klockor, kläder och golfgrejor bland annat.

Finalprogram
18.00 VIP Entré

19.00 Johan Carléns kändis och pressinbjudna anländer

20.00 Biljettkassan öppnar för publikinsläpp

21.00 – 22.30 Showtime!  
På scenen har vi Sverigefinal i Mr & Miss Universe Sweden

som genomförs i form av en modevisning och show.

Artistuppträdande av Sir Duke, Anton Ewald och Bosson.

Fest och mingel fram till stängning kl. 03.00



his year I am committed to create something not only      
spectacular - but also stand for an important message and 
make a real difference. Design with love to life. 
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Clara Långsjö 
21 år från Södertälje
Längd: 1.70 cm 
Vikt: 55 kg
Ögonfärg: blå 
Hårfärg: brunt 

Jag är en tjej som sätter andra 
före mig själv. Jag skulle säga 
att jag är väldigt omtänksam, 
snäll och positiv. Brinner för 
min familj, mina nära och 
kära. Har alltid varit en spral-

lig person som vill framåt i 
livet. Om jag fick förändra 
något i världen skulle jag vilja 
förändra att man inte längre 
kan känna sig trygg och 
säker när man ska gå hem 
om kvällarna. Att man i vissa 
mäns ögon ses som ett objekt 
och inte en person. Det ska 
inte spela någon roll hur man 
ser ut eller vad man har på 
sig, man ska kunna känns sig 
trygg oavsett.

Agneta Myrhman 
21 år Stockholm 
Längd: 182 
Vikt: 65
Byst: 93 
Midja: 69 
Höft: 92

Jag är en målinriktad och 
driven person som älskar 
att ta an nya utmaningar. 
Jag älskar att träffa nya 
människor, resa och uppleva 

olika kulturer och traditioner. 
Mina ambitioner i livet är 
helt enkelt att vara det bästa 
jag kan vara, att driva och 
hantera mitt eget företag 
en dag, att vara en förebild 
och kunna inspirera andra, 
oberoende av deras etniska 
bakgrund; att tro på sig själva 
att genom hårt arbete, envis-
het, viljestyrka och genom att 
hålla sig optimistisk som vi 
kan nå våra mål.

Cloie Skarne 
21 år från Stockholm 
Byst: 85 
Midja: 67 
Höft: 87 
Längd: 170 
Vikt: 53 

Jag är en godhjärtad, resul-
tatinriktad, internationellt 
erfaren person som studerar 
språk och företagande vid 
Stockholms Universitet, vil-

ket jag tycker är väldigt kul.
Jag har varit värd och konfe-
rencier för butiksöppningar 
och modevisningar, och varu-
märkesambassadör för olika 
klädlinjer och konsument-
produkter. 
Jag är nu ekonomiansvarig 
elevrådsmedlem vid Stock-
holms universitet, och tillträ-
dande studentrådsordförande 
september 2016.

Miss Universe 2016
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Hillevi Perkola 
20 år från Stockholm
175cm lång.
52kg.
Ögonfärg: Blå.
Hårfärg: blond.

En av mina största drömmar 
är att få komma utomlands 
och jobba som modell. Jag 
har arbetat som modell sedan 
några år tillbaka och det är 
verkligen något jag brinner 

för. Utöver modellandet så 
älskar jag att arbeta med 
barn. Sedan jag tog studen-
ten 2015 har jag bland annat 
arbetat som vikarie och 
fritidspedagog på en skola. 
Att lära ut är någonting som 
jag tycker är så viktigt och 
roligt, det är en så viktig del 
av världsutvecklingen.

Filippa Adlerson 
20 år från Göteborg 
Byst: 88cm 
Midja: 65cm 
Höft: 95cm 
Längd: 175cm 
Vikt: 63kg 

Jag är en kreativ och driven 
ung kvinna med mycket 
energi som brinner för mode, 
matlagning och konst. Ti-
digare har jag arbetat som 

kock som jag är utbildad till, 
men just nu frilansar jag som 
konstnär och livnär mig på 
att sälja mina egna tavlor. 
Jag driver även en mat- och 
modeblogg och planerar att i 
framtiden vidareutbilda mig 
till sommelier och krögare, 
för att senare kunna starta en 
egen restaurang.

Ida Ovmar 
20 år från Norrbotten 
Byst: 82 
Midja: 65 
Höft: 90 
Längd: 173 
Vikt: 56 

Jag är en sametjej från 
Lappland med båda fötterna 
på jorden. Jag tror jag kan 
vara en bra förebild för an-
dra människor, främst unga 

tjejer. Jag lever efter mottot 
att behandla andra som man 
själv vill bli behandlad och 
önskar att världen en dag 
kan vara en plats där vi lyfter 
varandra och inget annat. För 
mig är barns rättigheter 
viktigt och min dröm är att 
hjälpa utsatta barn.
Kommer till våren även stu-
dera reklam och PR,

Miss Universe 2016
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Jenny Gustafsson 
23 år från Halland
Byst: 77 
Midja: 60 
Höft: 84 
Längd: 173 
Vikt: 56

Jag är en sprallig tjej från 
västkusten närmare bestämt 
från staden Varberg. 
Jag är make-up artist, frans-
stylist och klädstylist, sysslar 

med allt ifrån det till mat, 
drinkar och konst. 
Jag trivs däremot allra bäst 
framför kameralinsen då jag 
sedan barnsben velat jobba 
som modell och resa till nya 
platser runt om i världen. 
För mig är det en stor ära 
att få vara en av finalisterna 
i denna tävling, självklart 
skulle det vara en liten flickas 
dröm som går i uppfyllelse 
om jag också skulle vinna!

Isadora Ekenberg 
25 år Stockholm 
Längd: 170 cm
Vikt: 49 kg
Ögonfärg: Blå
Hårfärg: Blond

Jag är en positiv tjej som le-
ver livet som modell, designer 
och entreprenör.
Något jag brinner för är att 
inspirera andra till att följa 
sina drömmar och tro på sig 

själva. Jag älskar att ge på alla 
möjliga sätt och det är nå-
got jag  vill kunna göra i en 
större krets. Att kunna hjälpa 
människor som kanske inte 
har de förutsättningar som 
jag själv har haft är något jag 
vill göra.
Min dröm är att bli en fram-
gångsrik affärskvinna som på 
något sätt kan göra skillnad 
här i världen.

Johanna Boy Gustring 
27 år från Skåne 
Byst: 85 cm 
Midja: 60 cm 
Höft: 90 cm 
Längd: 175 cm 
Vikt: 53 kg

Sedan 1,5 år tillbaka bor och 
jobbar jag i Amsterdam. Här 
får jag dagligen träffa nya 
människor från olika kulturer 
vilket är väldigt givande och 

utvecklande. Det har sedan 
länge varit väldigt viktigt för 
mig med regebunden fysisk 
aktivitet och en sund kost. 
Detta får mig att må bra och 
få mer energi till alla saker 
jag vill göra och uppleva.
De som känner mig vet att 
mitt absolut största intresse 
är djur av alla dess slag. Jag 
har tidigare varit styrelse-
suppleant för Djurskyddet i 
Malmö.

Miss Universe 2016
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Maria Taipaleenmäki 
19 år från Halland – Halmstad
Byst: 83cm 
Midja: 61cm 
Höft: 89cm 
Längd: 177cm 
Vikt: 55kg

Mina föräldrar är från Fin-
land men själv har jag bott 
i Sverige hela mitt liv, 2015 
gick jag ut skolan som un-
dersköterska. Jag jobbar som 

modell och pendlar mycket 
emellan Paris och Sverige. 
Mina intressen är att bli 
plåtad, gå på scen och allt 
inom modevärlden. Jag hade 
velat utrota sjukdomar, att vi 
individer lägger mer pengar 
på att studera medicin.

Kim Nygren 
23 år från Stockholm 
Byst: 80 
Midja: 75 
Höft: 82 
Längd: 175 
Vikt: 55 

Kim heter jag 23 år gammal, 
bosatt i Stockholm men 
kommer ursprungligen från 
de norrländska skogarna. Är 
en glad, spontan tjej som gär-

na tar sig an nya utmaningar. 
I Stockholm jobbar jag heltid 
som undersköterska och 
ägnar min fritid till pojkvän, 
familj, vänner, träning & 
resor.

Merima Nikocevic 
20 år från Stockholm 
Byst: 85 
Midja: 66 
Höft: 84 
Längd: 173 
Vikt: 58 

Jag är en väldigt social och 
humoristisk tjej som alltid 
har humöret på topp. Älskar 
nya utmaningar och ser varje 
möjlighet som något positivt. 

Går alltid helhjärtat i det jag 
gör och ser alltid vinsten som 
det enda alternativet. Mitt 
mål i livet är att se så mycket 
av världen som jag kan, träffa 
så mycket människor jag kan 
och aldrig sluta utvecklas.

Miss Universe 2016
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Sofia Christensen 
18 år från Sundsvall
Byst: 87 
Midja: 66 
Höft: 87 
Längd: 172 
Vikt: 60

Jag är född och uppvuxen 
i Sundsvall där jag nu till 
hösten börjar sista året på 
gymnasiet med inriktning 
ekonomi. Som person skulle 

jag beskrivas som en glad och 
possitiv tjej som är tävlings-
inriktad och älskar att hitta 
på nya saker och utmaningar. 
När jag inte är i skolan eller 
jobbar så hittar man mig 
förmodligen på gymmet ef-
tersom att jag alltid gillat att 
träna och hålla en god hälsa.

Petra Svanberg 
21 år Göteborg 
Byst: 93 
Midja: 64 
Höft: 85 
Längd: 180 
Vikt: 65

Jag är en glad, energisk och 
ambitiös person uppvuxen 
norr om Göteborg. I gymna-
siet studerade jag ekonomi 
med juridisk inriktning för 

att kunna fullfölja min dröm, 
att en vacker dag kunna hjäl-
pa människor på juridisk väg. 
Min fritid spenderar jag helst 
ute i naturen oavsett årstid 
med säsongsanpassade aktivi-
teter i gott sällskap.
Jag är mer än redo att göra 
mitt bästa och ge allt jag har 
för alla de människor där ute 
som inte har nått att ge.

Yannick Aho 
24 år från Stockholm 
Byst: 80 
Midja: 70 
Höft: 102 
Längd: 170cm 
Vikt: 57

På min fritid så umgås jag 
med vänner och familj men 
jag lägger även mycket energi 
och tid på att arbeta jag som 
volontär för en välgörenhets 

organisation (My sister’s 
keeper foundation) som hjäl-
per ensamstående kvinnor 
och barn i Afrika.

Jag är utbildad som hud och 
spa terapeut men just nu 
jobbar jag som pedagog på 
en skola och ungdoms gård i 
Stockholm.

Miss Universe 2016
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We support the 2016 Olympics

KONTAKTA OSS: 0738-70 29 92
E-POST: smile@macacos.se

HEMSIDA: macacos.se
FACEBOOK: macacosacai

Eat because it’s good eat because it’s healthy
and foremost eat to save the world!

3 GOTT!
3 NYTTIGT!
3 MILJÖN!

3

KOMPETENS, SÄKERHET, ERFARENHET
KONTROLLERA ALLTID OM DIN SKÖNHETSKLINIK

ÄR MARELI CERTIFIERAD!

www.marelimedical.com
Mareli Medical

MARELI ACADEMY
INJEKTIONSUTBILDNING  

FILLERINJEKTIONER, BOTOXINJEKTIONER, TRÅDLYFT 

DE BÄSTA UTBILDARNA OBEROENDE INTERNATIONELL 

CERTIFIKAT TRYGGHET

Edutitititititi tititi tititi titi tititititititi tititititititititi
Mareli Academy

MARELI MEDICAL
EUROPAS LEDANDE LEVERANTÖR 

RESTYLANE, JUVÉDERM, STYLAGE, TEOSYAL, RADIESSE, BELOTERO MFL.

BÄTTRE PRIS BÄTTRE SERVICE STÖRRE MÖJLIGHETER

GRATIS FRAKT STÖRRE TRYGGHET

EN DEL AV KLINIKKDRIFT SVERIGE AB. ISBERGSGATAN 18, 21119 MALMÖ. TEL: 021244 00. EMAIL: INFOMARELIMEDICAL.COM

EN DEL AV KLINIKKDRIFT SVERIGE AB. ISBERGSGATAN 18, 21119 MALMÖ. TEL: 021244 00. EMAIL: INFOMARELIMEDICAL.COM

www.titititilititidititil.tititi
Mareli Medical
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Alexander Portnoff 
25 år från Stockholm 
Byst: 97,5 
Midja: 83,5 
Höft: 91,5 
Längd: 182 cm 
Vikt: 70 kg 

Jag är en kille på 25 år som 
är uppvuxen i Stockholms 
området. Mina passioner i 
livet är träning, hälsa, mode! 
Jag brinner för att upptäcka 

världen och har den som min 
spelplan. Utmaningar och 
tävlingar är det bästa jag vet, 
älskar att få folk att skratta 
och må bra. Min bakgrund 
är elit gymnast som jag höll 
på med 8,5 år. Matlagning är 
ett stort intresse och få bjuda 
vänner och familj på fina 
middagar är fantastiskt kul

Alexander D´Rosso 
Byst: 99 
Midja: 83 
Höft: 81 
Längd: 182 
Vikt: 77 

Alexander D’Rosso heter 
jag och är en 25årig kille 
med höga ambitioner i livet. 
Jobbar som DJ & Producent 
och musiken är min passion! 
Jag skulle vilja förändra 
världen på ett så att 
ungdomar och barn oavsett 
bakgrund får möjligheten att 
kunna utvecklas så som jag 
har gjort. 

Ali Ghafori 
26 år från Stockholm 
Byst: 94 
Midja: 81 
Höft: 88 
Längd: 179 
Vikt: 70 

Läkarstudent som brinner 
för att hjälpa människor som 
är i behov. Älskar träning, 
hälsa och försöker hela tiden 
att motivera andra till att 
göra det. I mina ögon har alla 
människor samma värde. Det 
är vårt ansvar att vara bra fö-
rebilder för nästa generation! 

Mr Universe 2016
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Martin Magnusson 
20 år från Stockholm 
Byst: 102 cm 
Midja: 79 cm 
Höft: 103 cm 
Längd: 190 cm 
Vikt: 86 kg 

Jag är idrottsman i grunden, 
tävlandes för landslaget 
i livräddning. Om bara 3 
veckor sitter jag på planet 
till Holland för att tävla 

i VM. Det har varit svårt 
att ha ett fast arbete under 
de senaste åren då idrotten 
kräver enormt mycket tid, i 
uppbyggnad närmare 25h i 
veckan. Men jag kom in på 
just modellandet i höstas när 
jag gjorde min första reklam-
filmsdebut som också öppna-
de många nya dörrar, bland 
annat att få vara en som har 
chansen att vinna den efter-
traktade kronan. 

Jonas Richnau Ersson 
25 år från Sundsvall 
Byst: 110
Midja: 85
Höft: 100
Längd: 188 
Vikt: 87 

Hej där Jag är 25 år gammal, 
född och uppvuxen i 

Sundsvall. Skulle beskriva 
mig själv som en ödmjuk 
kille som är nyfiken på att 
lära mig nya saker och på 
nya upplevelser. På min 
fritid älskar jag att träna, 
just nu mest fotboll och 
styrketräning. 

Jag skulle vilja att barns 
rättigheter och möjligheter i 
världen blir bättre för att de 
är vår framtid 

Patrik Sjöö 
23 år från Stockholm 
Byst: 110 
Midja: 89 
Höft: 100 
Längd: 186 
Vikt: 88

Jag har tränat och tävlat 
i friidrott sedan jag var 12 år 
och på elitnivå i ca 10 år. 
Men har nyligen lagt skorna 
på hyllan på grund av åter-

kommande skador.
Under min aktiva period har 
jag tagit en del SM-medaljer 
på juniornivå i bl.a. 400 me-
ter som jag var bäst på.
Ett av resultaten som jag är 
stolt över var när jag var 5:a i 
norden av 19-åringar.
Just nu jobbar jag med en 
arborist och det är kul och 
kräver en del styrka. Så jag 
både tränar och jobbar sam-
tidigt.

Mr Universe 2016
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Imageskincare producerar det senaste inom anti-
aging. Balanserande, återfuktande,uppljusande
och återuppbyggande produkter hjälper din
hud att åldras långsammare.

Imageskincare utformar individanpassade 
lösningar. Med innovativa kombinationer
för specifika behov kan Imageskincare 
åstadkomma omvälvande resultat.

100% Parabenfria produkter och FDA
godkända ingredienser.
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Robert Stallioner 
25 år från Göteborg 
Längd:185cm
Vikt:83kg
Ögonfärg: Blågrön
Härfärg: Svart

Jag lever ett aktivt liv men 
gillar även att leva i nuet, där 
jag blandar både gym,  yoga 
och meditation. Jag har en 
stor drivkraft och självsäkert-
het i mig själv och försöker 

sprida en positiv energi till de 
människor jag bemöter. För 
mig är det viktigt att jobba 
för en värld med rättvisa där 
alla människor har lika värde. 
Mina mål i livet är att vara en 
bra förebild för människan 
och samtidigt resa runt värl-
den och möta olika kulturer.
Ett av mina mål är att hjälpa 
ungdomarna till att bli bra 
människor som vågar lita och 
tro på sig själva.

Pontus Pettersson 
24 år från Sundsvall  
Byst: 98 
Midja: 88 
Höft: 100 
Längd: 181 
Vikt: 80 

Jag är en glad och social 
24-åring från Sundsvall, 
med musik som största 
intresse. Min huvudsakliga 
syssla är som DJ på 
Allstar Bar Sundsvall, 
men har även erfarenhet 
av mindre modelljobb, så 
som fotograferingar och 
modevisningar. Jag är väldigt 
utåtriktad och har lätt för att 
träffa och få kontakt med nya 
människor.

Sebastian Bredberg 
24 år från Stockholm 
Byst: 103 
Midja: 82 
Höft: 98 
Längd: 182 
Vikt: 80 

Jag är en utåtriktad & social 
kille med en glad, positiv 
attityd som jobbar inom 
app-utveckling och IT. Sen 
något år tillbaka modellar jag 

vid sidan om. Min ambition 
är att alltid sträva framåt i 
allt jag gör vilket inkluderar 
arbete, träning, fritid och 
hobbies. Jag får ofta höra 
att jag är en enkel person 
att ha och göra med, och ser 
det som en principsak att 
behandla andra efter hur jag 
själv vill bli bemött och be-
traktad. Förutom träning, är 
mat, inredning, kläder.
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let him feel special

collection

BOSSON
Uppträda med nya och gamla 
låtar, och med sin monsterhit:
ONE IN A MILLION, som 
var filmmusik till filmen Miss 
Secret Agent med Sandra 
Bullock. Låten blev även 
Golden Globe Nominerad.

Bosson har även turnerat 
med både Britney Spears och 
Kylie Minogue.

Bosson uppträder under 
kvällen även med sin hitlåt - 
I BELIEVE
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Sir DUKE
Sir Duke har varit med på den Svenska 
klubbscenen i mer än 20år och har inga planer 
på att sakta ner på tempot! Han turnerar med 
artister som ICE MC, Boney M, Haddaway 
och Paul Young.

Med ICE MC fick Sir Duke sitt internatio-
nella genombrott, musiken spelades i fler än 
140 städer 4 länder i Östeuropa.  Vilket ledde 
till flertalet radioshower och uppträdanden. 

Under UEFA:s EM i fotbolls i Ukraina 2012  
så spelade Sir Duke för Team Sweden och 
även för hela station.  

Just nu jobbar Sir Duke med sitt nya album 
och singel – Better Man.  
Hans stil är ”emotional och big room style” för 
att förklara det bäst. 

Luxury you can afford &
choice of the stars!

Code:  missuni16



Anton
Ewald
Anton Ewald har hunnit bli 
22 år gammal och är en av 
Sveriges mest uppskattade 
popstjärnor.

Det senaste året har Anton 
mest jobbat som producent, 
låtskrivare och koreograf samt 
ägnat tusentals timmar åt vad 
som skall bli nästa fas i hans 
egen musik karriär.

I oktober kommer så äntligen 
det efterlängtade första singel-
släppet av soundet som skall ta 
Anton ut i världen.

Han beskriver det som ”pop-
funk” med en touch av ” Mi-
chael Jackson 2016”.

Han medger att han är lite 
spänd inför släppet men mest 
glad och förväntansfull att 
äntligen få visa vad han jobbat 
på och vem han egentligen vill 
vara som artist.
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Våra vackra tänder servar vi hos Jelena Leppänen på Brottbykliniken

www.brottbykliniken.se

Donald Trump som nu försöker att bli USA:s nästa 
president har ägt Miss Universum sedan 1996.
I sin strävan efter president posten så har han nu sålt 
Miss Universum till WME/IMG som är en världs-
ledande aktör inom underhållning som sport, events, 
media och mode. Organisationen finns representerad i 
över 25 nationer och specialiserar sig på att represen-
tera talanger inom alla områden. Detta är ett stort 
globalt företag som vi tror kommer att lyfta Miss 
universum tävlingen till nya höjder, vi i den Svenska 
organisationen ser fram emot ett lyckat samarbete 
många år framöver.

Mr Universe News

Då den nya organisationen WME/IMG 
behövde lite tid på sig att bli varma i kläderna 
och bygga upp den coolaste finalen någonsin så 
är det först nu klart att Miss Universum finalen 
2016 faktiskt kommer att hållas i januari 2017 i 
Manilla Filippinerna.

Vi ser självklart fram emot att åka och besöka 
denna 1a finalen med den nya organisationen.
En intressant sak är ju att även Miss Earth fina-
len 2016 kommer att gå i Manilla Filippinerna 
29 oktober.

Miss Universum Finalen går i Filippinerna

Ny ägare av Miss Universum
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”Att förmedla njutning, gemenskap 
och ekologisk smakupplevelse i 
skandinavisk design”

Runas affärsidé – inspirerad av den kulinariska och 
gastronomiska resan från vikingatiden fram till idag.

Runa Vodka Ab (publ) ägs av över 3000 mat- och 
dryckesintresserade personer som njuter av hög 
kvalitet och uppskattar ekologiska produkter.

Våra produkter �inner du på välsorterade barer och 
restauranger med stora krav på kvalitet och det bästa 
Sverige har att erbjuda i dryckesväg.

Mer information om våra produkter och bakgrund 
www.runavodka.se

WALLDERINSKA
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