1. Vilket av följande tre länder har vunnit Eurovision song contest minst antal gånger?
Frankrike, Sverige eller Irland?
2. Hur många miljoner streams (online lyssningar) måste en singel ha för att få platinacertifikat i
Sverige? (svaret är nånstans mellan 1- 10 miljoner)
3. (lyssna på låten) Vilka två manliga artister sjunger i denna duett?

2 poäng

4. (lyssna på låten) Vad heter bandet/artisten och vad heter låten?

2 poäng

5. Vad heter Bruce Springsteens låt som vann honom en Oscar för bästa låt (dvs. original
komposition)?
6. Gäller Johnny Cash.
A. Vilket år mellan 2000- 2010 dog Johnny Cash?
B. Vilket årtionde under 1900-talet föddes Johnny Cash?

2 poäng

7. Vilken Tv-serie har denna låt som intromelodi?
8. Live Aid 1985. Wembley Stadium hade en stor konsert. Samma dag hade en amerikansk stad
också en Live aid konsert. Vilken stad?
9. I vilket land föddes sångerskan, låtskrivaren och artisten SIA?
10. I vilket utomeuropeiskt land började gitarrmärket Ibanez producera el-gitarrer med start 1957?
________________________________________
11. Vilka två sångare utöver Pavarotti ingick i gruppen: De Tre Tenorerna (första skivan släpptes
1990)?
2 poäng
12. (lyssna på låten).
A. Vilken kvinnlig sångare släppte denna låt i mitten av 90- talet?
B. Vilken manlig sånggrupp sjöng med henne i låten?

2 poäng

13. Vilket år vann Loreen Eurovision song contest med Euphoria?
14. Vilket typ av instrument är en Marimba? Slagverk, stränginstrument, blåsinstrument,
elektroniskt instrument?
15. (lyssna på låten). I vilken Disneyfilm finns denna låt med på soundtracket?
16. John Williams, James Horner och Hans Zimmer är tre mycket kända kompositörer. Vem utav
dem skrev musik till både Titanic och Braveheart?
17. Michael Jackson dog 2009. Han skulle precis starta en 50 konserter lång turné. Vilket namn
skulle turnén ha?
18. (lyssna på låten) Vad heter Tv-serien med start 1982, som hade denna låt som intro?
19. När du pratar om vinylskivor används ofta begreppen LP (long play/long playing) och EP. Vad
står EP för? (två engelska ord sökes)

20. Bob Marley. Vilket årtionde på 1900-talet dog han?

Utslagningsfråga: Vilket år, månad och dag (alltså det exakta datumet) släppte Bruce
Springsteen sitt debutalbum: Greetings from Asbury Park, N.J ?
För svar, se nästa dokument

