Maria Lindgren, Jobblust

Akustisk sångquiz

Torsdagar på Sjöängen, 11 mars 2021
Deltagarens/lagets namn: ___________________________________________________

Deltävling 1 – Titel, artist/grupp och år
1 poäng för varje rätt svar, max 12 poäng
Titel

Artist/Grupp

År

1
2
3
4

Deltävling 2 – Vilken är den gemensamma nämnaren för de två låtarna?
1 poäng för varje rätt svar, max 9 poäng

1. Första låten: ______________________________________________________________
Andra låten: _______________________________________________________________
Gemensam nämnare: _______________________________________________________
2. Första låten: ______________________________________________________________
Andra låten: _______________________________________________________________
Gemensam nämnare: _______________________________________________________
3. Första låten: ______________________________________________________________
Andra låten: _______________________________________________________________
Gemensam nämnare: _______________________________________________________

Deltävling 3 – Vilken film/TV-serie kommer låten från?

1 poäng för varje rätt svar, max 4 poäng. Det är titeln på filmen/TV-serien som räknas, inte
låtens namn.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________

Maria Lindgren, Jobblust

Deltävling 4 – Kändiskollen

1 poäng för varje rätt svar, max 9 poäng.

1. a) Vad hette denna grupp (hela namnet). b) Sångarens namn? c) Vad hette gruppen som
sångaren bildade 1988 tillsammans med ett gäng andra superkändisar?
a: ________________________________________________________________________
b: ________________________________________________________________________
c: ________________________________________________________________________
2. a) Vad heter sångerskan? b) Vilken stad kommer hon ifrån? c) Hennes senaste album kom
2019 – vad heter det?
a: ________________________________________________________________________
b: ________________________________________________________________________
c: ________________________________________________________________________
3. Adele fick en hit med denna låt. a) Vilket år? b) Vem har skrivit den? c) Vad är låtskrivarens
riktiga efternamn?
a: ________________________________________________________________________
b: ________________________________________________________________________
c: ________________________________________________________________________

Deltävling 5 – Introtävling. Kan du refrängen? Sjung den så fort du kan!

OBS! Denna del är utom tävlan eftersom det är ett inslag som kräver att alla tävlande är på
plats fysiskt. Men tävla gärna mot varandra därhemma! Kryssa "Ja" om du är först.
Poäng låt 1:

Ja 

Nej 

Poäng låt 2:

Ja 

Nej 

Poäng låt 3:

Ja 

Nej 

Poäng låt 4:

Ja 

Nej 

Poäng låt 5:

Ja 

Nej 

Poäng låt 6:

Ja 

Nej 

Poäng låt 7:

Ja 

Nej 

Poäng låt 8:

Ja 

Nej 

Tack för att du/ni var med och tävlade!
Spara ner formuläret i ditt namn och mejla det till asa.karlson@askersund.se senast
den 17 mars. Vinnaren annonseras på Facebook och på Sjöängens hemsida den 18 mars.

