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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!

1. Glenn Miller - In the mood

2. Take the ”A” train

3. Beguine - Begin the Beguine

4. Chattanooga choo choo

5. The Andrews Sisters - Bei mir bist du schön

6. Stina - On a slow boat to China (Res med mig Stina)

7. Doris Day - Sentimental Journey

8. skymning - Twilight Time

9. Bing Crosby - Don´t fence me in

10. American Patrol

11. Dean Martin - Bye bye blackbird

12. Frank Sinatra - Fly me to the moon

13. månsken - Moonlight Serenade
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1. För att direkt komma i rätt stämning för storbandsmusik inleder vi självklart
med “In the mood”. Vad heter orkesterledaren?

1 Glenn Miller x Artie Shaw 2 Duke Ellington

2. Vår andra fråga handlar om tåg, faktiskt. Duke Ellington och hans band spelar
här en melodi som heter “Take the ............”

1 ”A” train x ”B” train 2 ”C” train

3. Artie Shaw spelar upp till dans... Vilken dans är det frågan om här?
Sångtiteln är “Begin the .............”

1 Waltz x Tango 2 Beguine

4. Nu ska vi ut och åka tåg igen! Vi gör det i sällskap med Glenn Miller den här gången.
Vad är det för tåg vi ska gå ombord på?

1 Alabama choo choo x Chattanooga choo choo 2 Tennesee choo choo

5. Bei mir bist du schön (som ibland helt felaktigt sjungs på svenska som “Bär ner mig
till sjön”) framförs här av en trio som kanske någon minns namnet på?

1 The Supremes x The Andrews Sisters 2 The Chordettes

6. On a slow boat to China med Harry Babbitt´s orkester. På svenska handlar det också
om en resa till Kina när Sven Arefeldt sjunger. Vad heter flickan i den sången?

1 Fina x Stina 2 Lina

7. Det är värst vad vi reser mycket! Dags igen att packa kappsäcken för en “Sentimental
Journey” tillsammans med Les Brown och en ganska berömd sångerska vid namn......

1 Ella Fitzgerald x Dinah Washington 2 Doris Day

8. Den åttonde melodin spelas upp av Les Brown och jag tror säkert att många känner
igen den som “Twilight Time”. Vad betyder Twilight Time?

1 gryning x skymning 2 natt

9. The Andrews Sisters sjunger med på “Don´t fence me in”. Men frågan är vad den
manlige sångaren med den vackra stämman heter?

1 Fred Astaire x Bing Crosby 2 Perry Como

10. Glenn Millers speciella sound tar man sällan miste på. Men - vad kallas den här
väkända melodin?

1 Canadian Patrol x English Patrol 2 American patrol

11. Bye bye Blackbird framförs här av.... ja, vem är det som sjunger?
1 Dean Martin x Fred Astaire 2 Frank Sinatra

12. Nu ska vi lyssna till en omisskännlig stämma. Vi ska ut på resa en igen, den här
gången en ganska lång resa - vi ska flyga till månen. Vem är det som sjunger?

1 Pat Boone x Frank Sinatra 2 Dean Martin

13. Dags för kvällens sista dans! Glenn Miller spelar upp en melodi som kanske
en och annan har dansat till? Vad handlar sången om?

1 månsken x solsken 2 regn


