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Michelle ska söka
lyckan i
Hollywood
SÄFFLE: World Championship of Performing Arts

I sommar åker Michelle Thorell till Los Angeles för att
delta i en av världens största modelltävlingar.
– Jag har alltid velat bli modell och är jättepeppad!
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Skriv ut artikeln (/saffle/2017/03/23/michelle-ska-soka-lyckan-i/print/)
Rätta fel (mailto:webbredaktion@nwt.se?subject=Rätta fel /saffle/2017/03/23/michelle-ska-soka-lyckan-i)

19-åriga Michelle från Säffle fick smak för tävlandet när hon kom
tvåa i den internationella skönhetstävlingen Miss Freedom of the
World 2015. Och när en annan Säffletjej, Elin Sandegren, för ett par
år sedan var med i World Championship of Performing Arts, tog
Michelle chansen att söka dit i år.
– När Elin var med såg jag att tävlingen ledde till så många saker
efteråt. Även om man inte vinner, så kan man få viktiga kontakter
och kontrakt. Det är helt enkelt ett bra sätt att nå ut.

OS i talang
World Championship of Performing Arts kallas också OS i talang
och samlar varje år artister, musiker, skådespelare, dansare och
modeller. Tänk er tv-programmet Talang i TV4, men gigantiskt
mycket större. Över 200 000 som söker, men det är bara 1500 som
får representera sina länder. Under arrangemanget letar agenter,
regissörer och branschfolk efter nya stjärnor inom scenkonst och
många som har blivit upptäckta på WCOPA är i dag superkända,
berättar Michelle.

Starkt självförtroende
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RESOR.

Michelle ansökte själv med en presentationsvideo där hon gick en
catwalk från Miss Freedom of the World. Och ett svensk-norskt
producentteam valde ut henne som en av Sveriges deltagare i årets
WCOPA. Med ett starkt självförtroende har hon sin yrkesbana klar.
– Nu ska jag försöka satsa på modellandet och det kommer gå bra.
Visst, det handlar om skönhet, men man måste också tro på sig
själv för att man ska komma någonstans.
Hur går tävlingen till?
– Jag ska tävla i foto, swimwear, och casual. Kommer man till final
ska man också ha långklänning.
Hur förbereder du dig nu inför resan?

(/mera/helg/resor/2017/04/27/6-knep-forbilligare-resa)
RESOR (/MERA/HELG/RESOR/)

6 knep för billigare resa
(/mera/helg/resor/2017/04/27/6-knepfor-billigare-resa)

– Det handlar om att träna och äta bra. Träna på att gå i klackar och
prata engelska.
Jag är nyfiken på hur hon ser på branschens baksidor och de smala
kroppsidealen som finns. Att många unga tjejer känner press.

SENASTE NYTT - NWT.SE
Fönsterkross på flera skolor
(/karlskoga-
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– Jag tycker det är jättetråkigt. Man kan se att idealen ändras, men
det går för långsamt. Jag vill ha en sund inställning till
modellandet och jag tänker inte sluta äta. Jag vill inspirera andra
tjejer.

Mycket pengar
– Det här är en dyr grej. Mellan 30 000 och 40 000 kommer det gå
på. Det är bland annat resa, boende, en heldag med workshops. Det
hela kan leda till så pass mycket att jag tycker det är värt pengarna.
Blir det här ditt livs äventyr?
– Ja, det blir det absolut!
World Championship of Performing Arts pågår mellan 30 juni och 9
juli.
19-åriga Michelle från Säffle fick
smak för tävlandet när hon kom
tvåa i den internationella
skönhetstävlingen Miss Freedom of
the World 2015. Och när en annan
Säffletjej, Elin Sandegren, för ett
par år sedan var med i World
Championship of Performing Arts,
tog Michelle chansen att söka dit i
år.
– När Elin var med såg jag att
tävlingen ledde till så många saker
efteråt. Även om man inte vinner,
så kan man få viktiga kontakter och
kontrakt. Det är helt enkelt ett bra
sätt att nå ut.

OS i talang
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hoppen-tipparnilsson-tillbaka-iModell. I sommar ska Michelle
från Säffle delta i World
Championship of Performing
FOTO: ALBIN NORÉN
Arts.

World Championship of
Performing Arts kallas också OS i
talang och samlar varje år artister,
musiker, skådespelare, dansare och
modeller. Tänk er tv-programmet Talang i TV4, men gigantiskt
mycket större. Över 200 000 som söker, men det är bara 1500 som
får representera sina länder. Under arrangemanget letar agenter,
regissörer och branschfolk efter nya stjärnor inom scenkonst och
många som har blivit upptäckta på WCOPA är i dag superkända,
berättar Michelle.

Starkt självförtroende
Michelle ansökte själv med en presentationsvideo där hon gick en
catwalk från Miss Freedom of the World. Och ett svensk-norskt
producentteam valde ut henne som en av Sveriges deltagare i årets
WCOPA. Med ett starkt självförtroende har hon sin yrkesbana klar.
– Nu ska jag försöka satsa på modellandet och det kommer gå bra.
Visst, det handlar om skönhet, men man måste också tro på sig
själv för att man ska komma någonstans.
Hur går tävlingen till?
– Jag ska tävla i foto, swimwear, och casual. Kommer man till final
ska man också ha långklänning.
Hur förbereder du dig nu inför resan?
– Det handlar om att träna och äta bra. Träna på att gå i klackar och
prata engelska.
Jag är nyfiken på hur hon ser på branschens baksidor och de smala
kroppsidealen som finns. Att många unga tjejer känner press.
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– Jag tycker det är jättetråkigt. Man kan se att idealen ändras, men
det går för långsamt. Jag vill ha en sund inställning till
modellandet och jag tänker inte sluta äta. Jag vill inspirera andra
tjejer.

dif-back-drari-vag-pa-sin)
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Mycket pengar
– Det här är en dyr grej. Mellan 30 000 och 40 000 kommer det gå
på. Det är bland annat resa, boende, en heldag med workshops. Det
hela kan leda till så pass mycket att jag tycker det är värt pengarna.
Blir det här ditt livs äventyr?
– Ja, det blir det absolut!
World Championship of Performing Arts pågår mellan 30 juni och 9
juli.
Albin Norén
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