
 

Göteborgs Lucia och hennes tärnor har spridit ljus och värme i Göteborg sedan 1935. Projektets stora uppgift är att samla 
in pengar till olika organisationer och verksamheter som arbetar med att hjälpa människor som har det svårt. Eventbyrån 
insideout projektleder projektet som finansieras av ett 20-tal samarbetspartners i Göteborg.  
 

 
 
PRESSMEDDELANDE                Göteborg 2013-11-15 
Att: Nyhetschefen 

 
Nu är Lucia-munnarna uppe i Nordstan 
– Idag startar röstningen till Göteborgs Lucia 2013 
 
Idag, 15 november, startar röstningen till Göteborgs Lucia 2013. Idag kommer också bilderna 
med luciakandidaternas sjungande munnar, istället för som tidigare porträtt, att sättas upp i 
Nordstan.  
– Göteborgs Lucia ska inte vara en skönhetstävling. Istället uppmanar vi folk att lyssna på 
luciakandidaterna och rösta på den person som de tycker sjunger bäst. Kandidaternas munnar 
visas som en symbol för deras röster, säger Ulrika Dybler, projektledare för Göteborgs Lucia.  
 

 
 
Möjlighet att lyssna på kandidaterna finns via telefon, appen Luciarösten, på webben, eller vid 
luciatruppens offentliga framträdanden. Röstningen sker via telefon. 
 
– Luciakandidaternas första offentliga framträdande är i Nordstan den 24 november klockan 12.00, 
säger Ulrika Dybler, projektledare på insideout som driver projektet Göteborgs Lucia.  
 
Som tidigare år är syftet med röstningen att samla in pengar till ett välgörande ändamål. Man kan 
ringa och lyssna på alla kandidater till ordinarie samtalskostnad. Först när man väljer att rösta skänker 
man 9,90 kr till Göteborgs Räddningsmission och deras arbete mot hemlöshet. Man kan rösta fram till 
klockan 15.00 den 6 december. 
 
Luciakandidaterna flyttar ihop 
I samband med att röstningen drar igång flyttar luciakandidaterna också ihop. Under hela 
luciaperioden bor Luciatruppen tillsammans på hotell, i och med det fullspäckade schemat med cirka 
200 besök på sjukhus, sjukhem, äldreboenden och företag. 
 
– Det känns jättespännande att vi flyttar ihop, börjar uppträda och att röstningen drar igång. Att vara 
med i Göteborgs Lucia är väldigt roligt samtidigt som det känns bra att samla in pengar till välgörande 
ändamål, säger Ida Klingvall, en av årets luciakandidater.  
 
Digitala kören 
Fram till dagen före kröningen av Göteborgs Lucia fortsätter också insamlingen av bidrag till den 
digitala luciakören. Alla uppmanas att sjunga in en vers av luciasången via appen ”Luciarösten”. 
Dessa röster synkas sedan samman till en mäktig digital kör som kommer att spelas upp under 
kröningen. För de första två tusen seriösa bidragen skänker Wallenstam fem kronor till Göteborgs 
Räddningsmission. Kröningen av Göteborgs Lucia sker på Götaplatsen den 6 december klockan 17.15 
i samband med upptändningen av Julstaden Göteborg.  
 
För ytterligare information: 
Ulrika Dybler, insideout, tfn 0707-41 44 04, ulrika.dybler@insideout.se  


