Vinnarmotiveringarna i Allsång på Vallarnas Facebook-tävling 2014
n Mycke sväng och variationer, från några som kan detta med toner. Många instrument kommer att ljuda,

till denna upplevelse jag vill någon bjuda. Jag håller alla tummar och tår, att jag er i luren höra får.
n Har alltid längtat till Vallarna sedan jag såg första programmet med Stefan&Krister i TV men aldrig haft råd

att köpa biljetter. Är dessutom ett sann fan till allt vad allsång heter. Mår aldrig så bra som när jag får sitta
och lyssna, sjunga med i livemusik.
n Till trevlig toppunderhållning törstar två trötta TV-tittare. Tråkig tablå, traditionsenlig taco – timeout!

Trånar, trängtar till tonfyllda, trivsamma timmar tillsammans. Trummor, trumpet, temperaturhöjande takt.
Tigger ticet titulerad talangfullt team, TACK!
n När David Lindgren är i stan missar vi inte allsången om det så spöregnar. Det är ett underbart evenemang

i vanliga fall men nu blir det extra extra allt!
n Jag vill besöka Allsång på Vallarna för att det är sommar, glädje och gemenskap på en och samma gång

:-) En allsångskväll på vallarna är en vitamininjektion som man kan leva länge på. Och min dotter hänger
gärna med :-)
n Alla är glada, härlig stämning med musik och sång. Vore kul att få uppleva allsången ännu en gång. Snart

åker jag till Halland för att träffa syster min och därför tar nu JAG chansen, att henne till Vallarna få bjuda
in!

Extrapris gick till följande motiveringar:
n Själv står jag glatt i kö flera timmar varje år för att få bra platser till sommaren så nu vill jag ta med goda

vänner för att visa hur skitbra ni är i ur och skur. Vi ses i sommar! Kram
n Sommarkänsla och balsam för själen att få vistas i denna underbara miljö i vår vackra stad och samtidigt få

lyssna till stora artister.
n Vinna biljetter, det vill jag gärna, för att se & höra en och annan stjärna! Sen är det skönt att få fylla min

lunga, och tillsammans med andra få sjunga!
n Gobben har alri vått där. Dei konnne ju ge mairsmag...
n Nu blir det sväng för hela slanten ,att vinna vill både gubben och tanten. Perrelli är ju härlig att se, Bosse

och Håkan kommer att stå breve.
n Så jag kan bjuda med min underbara väninna som finns för mig i vått och torrt i min cancer ..... kunna ge

tbx lite till henne, å de e så bra det ni gör där!
n Avkoppling med superunderhållning i den finaste utomhusmiljö vi kan tänka oss!

