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1. As time goes by - Casablanca

x
x

1
2

4. James Bond - Sean Connory

x

5. Sound of Music - Julie Andrews
6. Mannen som visste för mycket - Doris Day
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2. Den sista färden - Banjo (Dueling banjos)
3. Indiana Jones - Arkeolog

2



1
2

7. Singing in the rain - Gene Kelly

x
x

8. Stjärnornas krig - Luke Skywalker
9. Bron över floden Kwai - Kwai
10. The Sound of Silence - Mandomsprovet

2

11. Tredje mannen - Cittra

2

12. Zorba - Bouzoki

1

13. Änglamark - Äppelkriget

1

13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!
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1. Under vårt första biobesök möter vi bland andra Humphrey Bogart och Ingrid Bergman.
Filmens mest berömda scen innehåller ett pianostycke som heter As time goes by.
Ingrid Bergman fäller här den berömda repliken: Play it again, Sam!
Vad heter filmen?
1 Samarkand
x Casablanca
2 Timbuktu

2. Vår andra film heter i original Deliverence. På svenska fick den titeln Den sista färden.
I en scen utspelas en musikalisk duell mellan en av filmens huvudpersoner och en
pojke som sitter på en veranda. Vilket instrument spelas med bravur av den här pojken?
1 Gitarr
x Mandolin
2 Banjo

3. Raiders Of The Lost Arch kallades på våra svenska biografer för Jakten på den
försvunna skatten. Harrison Ford spelade huvudpersonen Indiana Jones.
Vilket yrke har Indiana Jones i filmen?
1 arkeolog
x privatdetektiv
2 banktjänsteman

4. ”My name is Bond. James Bond” Den repliken räcker väl för att presentera nästa
filmkaraktär? Vem spelade den förste James Bond i Agent 007 med rätt att döda,
som hade premiär 1962?
1 Georg Lazenby
x Roger Moore
2 Sean Connory

5. Den femte filmen har setts av miljoner åskådare över hela världen.
Den innehåller massor med musik och heter, naturligt nog, Sound of Music.
Vem är det som sjunger om sina favoritsaker i den här sången?
1 Barbara Streisand
x Julie Andrews
2 Doris Day

6. I filmen Mannen som visste för mycket finns det med en mycket berömd sång.
Vem är det som sjunger?
1 Doris Day
x Betty Everett
2 Vera Lynn

7. Den sjunde filmen heter Singing in the rain och det musikaliska titelspåret
heter precis likadant. Vem spelade huvudrollen i filmen?
1 Frank Sinatra
x Fred Astaire
2 Gene Kelly

8. För den åttonde filmen förflyttar vi oss ganska många år framåt i tiden.
Den här pampiga musiken kanske kan få oss att minnas namnet på filmens
unge huvudperson. Vad hette han? Lycka till! May the force be with you...
1 Chewbacca x Luke Skywalker
2 Darth Vader

9. Colonel Boogie... vet ni kanske redan vilken film det är frågan om?
Det här är en äventyrsfilm från 1957 som vann 7 av 8 Oscarsnomineringar.
I huvudrollen sågs Alec Guinness som fick en Oscar för ”Bästa manliga
huvudroll”. I filmtiteln dyker det upp ett namn på en flod, vilken?
1Donau
x Kwai
2 Rhen

10. Den tionde filmen är från 1967. Huvudrollen spelades av Dustin Hoffman.
Den fantastiska musiken stod Paul Simon och Art Garfunkel för.
I original hette filmen The Graduate, men vad hette den på svenska?
1 Midnight Cowboy x Kramer mot Kramer
2 Mandomsprovet

11. Den tredje mannen hade premiär 1949. I huvudrollen såg vi Orson Wells.
Filmen suggestiva titelmelodi framförs av Anton Karàs på ...
Ja, vilket instrument spelar han på?
1 mandolin
x ukulele
2 cittra

12. När vi ändå är inne på musikinstrument kan vi också försöka ta reda på
vilket instrument som hördes mest i filmen Zorba? Musiken är skapad av
Mikis Theodorakis och det grekiska instrumentet vi söker heter....
1 bouzoki
x marimba
2 xylofon

13. Till sist frågar vi efter en film av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson.
Filmen innehöll den här fina inspelningen av Änglamark med Sven-Bertil Taube.
Får vi be om filmtiteln, tack?
1 Äppelkriget
x Picassos äventyr
2 Ägget är löst

