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12 frågor
Fråga 1. Musikalgåtan. Vilken musikal associerar ni till. Se på bilderna på bifogat blad.
Musiken ger ledtråd men är inte från musikalen.
Fråga 2. Instrumentfrågan. Vilka är de tre instrumenten ni nu får lyssna till och vilka är
länderna som förknippas med instrumenten?
Fråga 3. Komiska sånger. Vilka är det som sjunger dessa tre komiska sånger och vilka
föreställningar ingick de i? Vi vill ha fullständiga namn och titlar.
Fråga 4. Bondkomik. Vad heter dessa tre bondkomiska ”slagdängor”? Vi vill ha titlarna.
Fråga 5. Matematiska melodier. Multiplicera den första sångtitelns nummer med den
andra sångtitelns nummer. Dividera med det landsnummer som tillhör det land som den
tredje melodin kommer från. Vilket är talet som ni får fram?
Fråga 6. Nu handlar det om humorpersonligheter.
Vilka är namnen på dessa sex som hörs i följande melodier? Vi vill ha både för- och efternamn.
Fråga 7. Opera och operetter. Vilka är titlarna på dessa tre komiska operor eller operetter? Dessutom vill vi veta vilka kompositörerna är? Vi vill alltså ha sex svar.
Fråga 8. Musik från olika delar av världen. Nu ska ni få höra musik från sex olika länder
eller självstyrande platser. Vilka är dessa?
Fråga 9. Vi vill nu att ni ska få lyssna till signaturer från tre humorserier som har sänts på
TV. Vilka är titlarna på dessa serier? Nämn även någon av respektive series huvudpersoners namn (rollnamn, både för och efternamn). Vi vill alltså ha sex svar.
Fråga 10. Vilka saker söker vi efter i dessa tre melodier? De finns i titeln eller sångtexten.
Fråga 11. Denna kombinerade/sammansatta grupp har gjort många minnesvärda skojfriska
sånger under sin karriär. Vilka är titlarna på dessa sånger? Vi vill också veta namnen på
minst tre av de som utgjort denna humorgrupp.
Fråga 12. Humorister från när och fjärran. Vilka är deras tre namn eller artistnamn och
vilka städer är de födda i?

