Annika Wickihalder hoppas att alla kontakter hon fått via Idol, ska hjälpa henne vidare mot drömmen att jobba
med musik. FOTO: ANDERS WIKLUND / TT

”Dyker upp i Mellansel på någon julkonsert”
Det blev till slut en tredje plats i Idol för Ö-vikshoppet Annika Wickihalder.
– Jag vill släppa eget, åka runt i landet och giga, säger hon nu om framtiden.
ÖRNSKÖLDSVIK Annika Wickihalder tog Idol-juryn med storm redan från allra första början.
– Jag kan utan jämförelse säga att det här är absolut bland det bästa jag har hört sedan jag började jobba med
idol. Fantastiskt, sa jurymedlemmen Anders Bagge efter ett av Annikas framträdande på slutaudition.
Hon fortsatte att imponera både på juryn och tittarna. När Annika tog sig vidare till kvalfinalen sa
jurymedlemmen Katia Mosally:
– Om inte alla steppar upp sitt game så har vi vinnaren av Idol 2021 framför oss.
Men nu tog Annikas resa i Idol slut i semifinalen i fredags.
– Det känns jättebra och jag är inte alls bitter över tredjeplatsen. Jag är jättestolt och så tacksam, säger Annika
Wickihalder.
Att hon skulle gå så långt som till en semifinal, trodde hon inte själv på förhand.
– Jag var redo redan vid slutaudition, det är okej Annika, du gjorde ditt bästa, nu är det över. Där trodde jag att
det skulle ta slut. Efter varje vecka har jag ringt mina nära och kära, kan ni hjälpa mig att packa?, berättar
Annika Wickihalder.

Nu mellanlandar hon ett par dagar hos sin syster som bor i Stockholm. Även om Annika inte är i final, så
kommer hon få vara med och uppträda med de andra Idolerna i Globen nu på fredag.
– Det är så häftigt, jag är så nervös, säger Annika Wickihalder.
Hur har den här resan i Idol varit?
– Den har varit väldigt utmanande, nästan allt jag har gjort har varit utanför min comfortzone. Det är inte
konstigt att jag har utvecklats som person och artist. Det har varit väldigt speciellt och fint. Och jag har fått
vänner för livet, säger Annika
Wickihalder som hyllar den gemenskap som finns i produktionen och menar att gruppens gemenskap är
hennes starkaste minne från den här tiden.
– Alla i produktionen, alla som jobbar med det, de bryr sig verkligen om oss. Det är väldigt fint.
Efter finalen åker hon tillbaka till Mellansel där hon tagit en paus från musikstudierna för att kunna vara med i
Idol.
– Jag vet inte själv, helt ärligt, säger hon om vad som väntar nu härnäst.
– Jag hoppas kunna få gig, hoppas kunna anpassa skolan efter det. Spara pengar och flytta till Stockholm,
säger Annika Wickihalder.
Även om om hon inte kan säga alltför mycket ännu om kommande spelningar så ger hon en hint.
– Det kan vara så att jag dyker upp i Mellansel på någon julkonsert, säger Annika Wickihalder.
Finalisterna Birkir Blaer och Jacqline Mossberg Mounkassa gör upp om Idol-vinsten den 10 december.
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