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Välkommen till Musikleken 2019
Här får ni instruktionerna till årets tävling. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er.  
Sänd e-post till mats.jonsson@nbv.se eller kontakta Mats Jönsson på NBVs förbundskansli  
på telefon 0703-838308. 

Innehåll: 
• Ljudfil med frågor och inspelade musikledtrådar 

kan avlyssnas från NBVs hemsida, www.nbv.se/
musikleken2019. Ljudfilen är tillgänglig från  
kl. 16.00 på eftermiddagen tävlingsdagen.

• Tävlingsmaterialet som  innehåller bladet 
tävlingsuppgifter, bladet musikalgåtan, bladet 
svarsblankett samt bladet Musikquiz sänds via 
e-post till lagets/cirkelns kontaktperson dagen innan 
tävlingsdagen. Om ni inte har utskriftsmöjligheter 
och inte kan få hjälp med det lokalt så kontakta Mats 
Jönsson i god tid så sänds tävlingshandlingarna till 
er per post. Ljudfilen som ligger på hemsidan ska alla 
kunna lyssna på via dator. Om det förmodan skulle 
vara så att ni inte har tekniken för detta så kontakta 
Mats Jönsson i god tid innan.

Före tävlingen: 
Kontrollera att ni kan spela upp ljudfilen som ligger 
på hemsidan och att ni har tillräcklig volym och 
ljudkvalitet. Provspela bara de första sekunderna av 
introduktionen, vilken är totalt ca 15-20 sekunder, 
resterande hålls hemligt till tävlingsstart. Om ni 
behöver stöd kring detta kontakta NBV på telefon 
0703-838308. Skriv ut Tävlingsmaterialet så att 
detta finns tillgängligt vid tävlingsstart. Dela bladet 
Musikalgåtan i fyra delar.

Tävlingen och inskickandet av underlag: 
Den 5 februari klockan 19.00 startar tävlingen och 
ljudfilen spelas upp. Denna kan givetvis stoppas mellan 
varje fråga. Varje fråga 1–12 kan ge 3 poäng. Totalt 36 
poäng. Korrekt fullständigt besvarat Musikquiz ger 
max 4 poäng.  Genomförd studiecirkel om minst tre 
träffar på tre studietimmar vardera ger 2 grundpoäng 
och om ni har 5-9 deltagare så får ni ytterligare 1 poäng 
och har ni 10 deltagare eller fler ger det 1 poäng till, 
totalt max 4 poäng. Genomförd sammankomst som 
rapporterats som annan folkbildning ger 1 poäng. 
Ni väljer att antingen genomföra studiecirkel eller 

annan folkbildningssammankomst. Markera på 
svarsblanketten att ni genomfört någon av dessa 
och skriv in listans nummer och antal deltagare. 
Närvarolistan behöver alltså inte insändas.

Sammanlagt kan totalt 44 poäng erhållas i årets tävling. 

Svarsblankett och Musikquiz ska skickas in senast vid 
midnatt tävlingsdagen via instruktioner på hemsidan 
www.nbv.se/musikleken2019  där både svarsblanketten 
och Musikquizblanketten finns i ett samlat 
svarsdokument. Kontrollera att föreningens namn och 
uppgifter är ifyllda. Uppstår problem så kontakta Mats 
Jönsson senast på förmiddagen dagen efter tävlingen 
så att svaren kommer in snabbt. Inga svar ska sändas 
per post.

Utrustning/hjälpmedel: 
Det kan vara bra om laget har tillgång till musiklexikon/ 
uppslagsverk och  studieplanen. Dator och internet 
är nödvändigt vid insändande av svaren och vid 
uppspelning av ljudfilen . 

Vinster: 
Vid lika antal poäng utses vinnarna via en dragning. 
Vinnande lag/musikstudiecirkel får ett kulturprogram 
eller biljetter till utvald konsert till ett värde av 5 
000 kronor att genomföra i samarbete med NBV-
avdelningen. Tvåan vinner ett kulturprogram/biljetter 
till ett värde av 3 000 kronor och trean till ett värde av 
2 000 kronor. 

Samtliga deltagande lag/musikstudiecirklar deltar i 
utlottningen av ett kulturprogram/biljetter till ett värde 
av 2 000 kronor att genomföra i samarbete med NBV-
avdelningen. 

Vi hoppas att ni får en riktigt härlig kväll 
tillsammans i musikens tecken! 

NBV samt tävlingsledningen  
Johnny och Lilleby Boström


