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E-TIDNING.

(//dagens.saffletidningen.se)

Läs ST som e-tidning
(http://dagens.saffletidningen.se)
Nu har vi släppt nya appar för dig som vill 

läsa tidningen i din dator, surfplatta eller 

mobil. För att få tillgång behöver du ett 

digitalt konto.

Aktivera konto

(https://nwt.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?

(https://np.netpublicator.com/netpublication/n49551761)

"Man måste tro på sig själv för att man ska komma någonstans".

(https://d1jj1vz90h0rrc.cloudfront.net/inkommande/6n8goi-2591290.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/2591290.jpg)
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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! 

0

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

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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returnUrl=http://nwt.se)

Köp prenumeration

(http://kund.nwt.se/paket/nwt/st?

returnUrl=http://nwt.se)

Ladda ner som app och läs 

e-tidningen (/kundservice/las-

etidningen)

Vanliga frågor om e-tidningen

(/kundservice/faq-e-tidning)

Säsongen 2017 – dåtid, nutid, 
framtid (/saffle/st-
sport/2017/08/03/sasongen-2017-
datid-nutid-framtid)

Under ytan på Lennart "Kral" 
Andersson (/saffle/st-
sport/2017/08/03/under-ytan-pa-
lennart-kral)

Fick prova på en dag i stallet 
(/saffle/2017/08/02/fick-prova-pa-
en-dag-i-stallet)

De nattvandrar i Säffle 
(/saffle/2017/08/01/de-
nattvandrar-i-saffle)

Eluttag brann i lägenhet 
(/saffle/2017/08/01/eluttag-brann-
i-lagenhet)

 Till nyhetsveckan i korthet

(/saffle/senaste/)

RESOR. 

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

SENASTE NYTT - NWT.SE 

Fönsterkross på flera skolor 
(/karlskoga-

Senaste nytt Mest läst i veckan

(/mera/helg/resor/2017/04/27/6-knep-for-

billigare-resa)

Page 2 of 6Michelle ska söka lyckan i Hollywood - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

03.08.2017http://nwt.se/saffle/2017/03/23/michelle-ska-soka-lyckan-i



– 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

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.

FOTO: ALBIN NORÉN

Modell. I sommar ska Michelle 
från Säffle delta i World 
Championship of Performing 
Arts.

(https://d1jj1vz90h0rrc.cloudfront.net/inkommande/vaxgoc-

2591289.jpg/ALTERNATES/FREE_1140/2591289.jpg)
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degerfors/2017/08/03/fonsterkross-
pa-flera-skolor)

DET HÄNDER 4–10/8 
(/noje/det_hander/2017/08/03/det-
hander-4-10-8)

Sjukskrivningarna ökar under 
hamnfesten 
(/arvika/2017/08/03/sjukskrivningarna-
okar-under)

"Ett förslag värt att 
diskutera" (/arvika/2017/08/03/ett-
forslag-vart-att-diskutera)

Tre döms för narkotikabrott 
(/karlskoga-
degerfors/2017/08/03/tre-doms-
for-narkotikabrott)

 Till senaste nytt  (/senastenytt)

NU PÅ PLAY. 

RALLYCROSS-VM 
(/SPORT/MOTORSPORT/RALLYCROSS-
VM/)
Värmländska 
hoppen 
tippar 
utgången i 
Höljes 
(/sport/motorsport/rallycross-
vm/2017/06/29/varmlandska-
hoppen-
tippar-
utgangen)

(/sport/motorsport/rallycross-

vm/2017/06/29/varmlandska-

hoppen-tippar-

utgangen)

WEBB-TV (/WEBB-
TV/)
Stina Nilsson 
tillbaka i 
träning 
(/webb-
tv/2017/06/28/stina-
nilsson-
tillbaka-i-
traning)

(/webb-

tv/2017/06/28/stina-

nilsson-tillbaka-i-

traning)

DEGERFORS-TV 
(/SPORT/FOTBOLL/FOLJ_DEGERFORS/DEGERFORS-
TV/)
Helnöjd DIF-
back drar i 
väg på sin 
motorcykel 
(/sport/fotboll/folj_degerfors/degerfors-
tv/2017/06/12/helnojd-

(/sport/fotboll/folj_degerfors/degerfors-

tv/2017/06/12/helnojd-

dif-back-drar-i-vag-

pa-sin)

DEGERFORS-TV 
(/SPORT/FOTBOLL/FOLJ_DEGERFORS/DEGERFORS-
TV/)
Zackrisson 
redo för 
startchans 
(/sport/fotboll/folj_degerfors/degerfors-
tv/2017/06/10/zackrisson-

(/sport/fotboll/folj_degerfors/degerfors-

tv/2017/06/10/zackrisson-

redo-for-

startchans)

 PLAY  PLAY

 PLAY  PLAY
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REKOMMENDERAT FÖR DIG

Sparkad – men 
sitter kvar med full 
lön

Jag tappar kilon i 
rasande fart med 
Coffee Zero!

ANNONS

EM-framgångar i 
blixtar och dunder

Från Talang till 
talangjakt

Var är det varmt i 
augusti?

– 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.

Albin Norén

ANNONS:

BOKA ANNONS HÄR »

dif-back-drar-
i-vag-pa-sin)

redo-for-
startchans)

Jobb [fler] 
(http://nwt.se/arbeteekonomi/jobb/)

Just nu finns inga annonser.

Nöjen & evenemang 
[fler] 
(http://nwt.se/noje/nojen-
evenemang/)

SÄFFLE : Föreningen 
Livsmiljö Värmlandsnäs 

Torsedagen på 
Värmlandsnäs 
(/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/torsedagen-
pa-varmlandsnas)

Se annons (/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/gc0btf-
sttorsedagen.pdf/BINARY/sttorsedagen.pdf)

Till annonsör 
(http://www.livsmiljovarmlandsnas.se)

Resor [fler] 
(http://nwt.se/annons/reseannonser/)

KARLSTAD : Gruppresor AB 

Teaterresor 
(/annons/reseannonser/2017/08/01/teaterresor)

Se annons
(/annons/reseannonser/2017/08/01/4phr4l-
vfteaterresor.pdf/BINARY/vfteaterresor.pdf)

Till annonsör 
(http://www.grums.nu)

KARLSTAD : Gruppresor AB 

Teaterresor 
(/annons/reseannonser/2017/07/31/teaterresor)

Se annons
(/annons/reseannonser/2017/07/31/g1ua5j-

Auktioner [fler] 
(http://nwt.se/annons/auktioner/)

MELLERUD : Sten och 
Patriks Auktioner 

Stor herrgårdsauktion. 
Sjöstads Herrgård 
(/annons/auktioner/2017/08/02/stor-
herrgardsauktion-
sjostads)

Se annons
(/annons/auktioner/2017/08/02/8nyf8q-
vfstensantik.pdf/BINARY/vfstensantik.pdf)

SKOGHALL : Karlstad-
Hammarö Auktionsverk 

Page 4 of 6Michelle ska söka lyckan i Hollywood - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

03.08.2017http://nwt.se/saffle/2017/03/23/michelle-ska-soka-lyckan-i



SÄFFLE : Långseruds 
Hembygdsförening 

Långseruds Mopedrally 
(/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/langseruds-
mopedrally)

Se annons (/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/85yxiy-
stlangserudhem.pdf/BINARY/stlangserudhem.pdf)

SÄFFLE : SK Sifhälla 

Fotboll SK Sifhälla - IFK 
Ås/Åmotfors IF 
(/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/fotboll-
sk-sifhalla-ifk-as)

Se annons (/noje/nojen-
evenemang/2017/08/02/d071z8-
stsifhallafotboll.pdf/BINARY/stsifhallafotboll.pdf)

nwgruppresor.pdf/BINARY/nwgruppresor.pdf)
Till annonsör 

(http://www.grums.nu)

Gruppresor AB 

Aktuella resor! 
(/annons/reseannonser/2017/07/28/aktuella-
resor)

Se annons
(/annons/reseannonser/2017/07/28/vol88n-
vfgruppresor.pdf/BINARY/vfgruppresor.pdf)

Till annonsör 
(http://www.gruppresor.se)

Mottagning till 
sommarkvalitetsauktionen 
pågår 
(/annons/auktioner/2017/08/02/mottagning-
till)

Se annons
(/annons/auktioner/2017/08/02/8gla0o-
kstauktion.pdf/BINARY/kstauktion.pdf)

MOLKOM : Agne Jansson & 
son 

Auktion Torskedslogen, 
Älvsbacka 
(/annons/auktioner/2017/08/02/auktion-
torskedslogen-
alvsbacka)

Se annons
(/annons/auktioner/2017/08/02/nzzpol-
nwauktion.pdf/BINARY/nwauktion.pdf)

Om nwt.se
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Ansvarig utgivare: Mikael Rothsten

(mailto:mikael.rothsten@nwt.se)

Kontakt

Telefon: 054-19 90 00 (tel:+4654199000) (vxl)

Besöksadress: Våxnäsgatan 20, Karlstad

Postadress: Box 28, 651 02 Karlstad

Nyhetstips

Tipsa oss om nyheter (/kundservice/tipsa )

Webbredaktör: 054-19 96 74 (tel:+4654199674)

Tipsa oss via sms eller mms: 0730-12 12 12 (sms:+46730121212)

Kundservice 

Nya Wermlands-Tidningen

(/kundservice/kundservice-

nwt)

nwt.se

(/kundservice/kundservice-

nwt-se)

Arvika Nyheter

(/kundservice/kundservice-

an)

Dalslänningen

(/kundservice/kundservice-

dalslanningen)

Filipstads Tidning

(/kundservice/kundservice-

ft)

Fryksdalsbygden

(/kundservice/kundservice-

fb)

Karlskoga Tidning och 

Karlskoga-Kuriren

(/kundservice/kundservice-

kt-kuriren)

Nya Kristinehamns-Posten

(/kundservice/kundservice-

nkp)

Provinstidningen Dalsland

(/kundservice/kundservice-

pd)

Säffle-Tidningen

(/kundservice/kundservice-

st)

Följ oss i sociala medier 

Facebook

(//www.facebook.com/pages/nwtse/146593541117)

Instagram

(//www.instagram.com/nwt_se)

Linkedin

(//www.linkedin.com/company/nya-

wermlands-tidningens-ab)

Twitter

(//twitter.com/nwtse)

Info 

Om NWT (/om_nwt/)

Om cookies

(/kundservice/om-cookies)

Följ oss via RSS

(/kundservice/nyheter-via-

rss)

nwt.se som app

(/kundservice/appar)

Hyra bostad/lokal av NWT

(/om_nwt/hyra-bostad-lokal)

Annons 

Annons (/annons/)

Boka familjeannonser

(http://familjeannonser.nwt.se/aoa/index.aspx)

Bra köp

(http://brakop.nwt.se)

Lokus Köp och sälj

(http://nwt.lokus.se/?

counties=15)

Lämna annonsmaterial

(/annons/materialinlamning/)

Lämna predikoturer

(http://www2.nwt.se:8080/cargo/chtext.jsp)
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Desktop

Studiebesök på NWT

(http://kampanj.nwt.se/formular/studiebesok/)

Beställ tidningar till din 

skolklass

(http://kampanj.nwt.se/formular/bestall-

tidningar-till-din-skola/)

Tablåer från TVdags.se (http://tvdags.se)

Bella är årets Vårvovve

LATEST VIDEOS
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