Annika Wickihalder Pettersson studerar vid Mellansel Folkhögskola, och är en av deltagarna
i Idol 2021. FOTO: TV4/JAKOB DAHLSTRÖMAnnika imponerade på Idoljuryn
ÖRNSKÖLDSVIK 20-åriga Mellanselsstudenten Annika Wickihalder Pettersson knep
en av de åtråvärda guldbiljetterna när uttagningarna till Idol hölls i Umeå. I
tisdagsprogrammet syntes hon i tv-rutan igen, när det var norrlänningarnas tur för
slutaudition.
Vad fick dig att söka till Idol?
– Min kompis tjatade och tjatade på mig. Jag har sökt innan, men det gick inte så bra. Då
fick jag inte ens träffa juryn. Men till slut fick hon sin vilja igenom, och det gick ju väldigt bra
nu.
Hur kändes det innan du skulle få sjunga inför juryn?
– Det var så sjukt, jag var så nervös. Jag har nog aldrig varit så nervös tidigare. Men jag
hade min syster och min bästa vän med mig, så jag hade bästa support.

Och hur var känslan när du hade sjungit för dem?
– Det var en lättnad, och när jag dessutom fick den responsen blev jag överlycklig. De är
väldigt duktiga, så att få beröm från dem betyder väldigt mycket.
Är musiken något du vill arbeta med i framtiden?
– Det skulle jag nog säga. Det känns som ett svårt yrke, men det är en dröm för mig.
Vad har du för musikstil?
– Oj, det är väldigt blandat! Jag älskar allt med musik. Men gospel och soul är favoriter för
mig.
Hur skulle du beskriva idolbubblan för den som inte har varit i den?
– Idolbubblan är intensiv, men väldigt varm för man får väldigt mycket kärlek. Men det är
också läskigt för det är väldigt många som tittar på det här.
Får ni deltagare något utbyte av varandra under Idol?
– Ja, men gud, det gör vi verkligen! Vi som har mötts hittills är väldigt nära varandra. Det är
väldigt fina människor, och vi går ju igenom samma sak så de förstår hur man känner.
Annika kommer ursprungligen från Söderhamn, men flyttade till Mellansel för tre år sedan för
att studera musik vid Mellansel folkhögskola. Och i Mellansel stormtrivs hon.
– Det är så bra här, de kommer nog aldrig bli av med mig!
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