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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. Dean Martin - Memories are made of this

2. James Stewart - Que sera sera

3. 1861 - Love me tender (Aura Lee)

4. 34 - This ole house

5. Kingston - Island in the sun

6. Eartha Kitt - C´est si bon

7. orter - Sixteen tons

8. John Blund - Mister Sandman

9. månen - Sail along silv´ry moon

10. Connie Francis - Who´s sorry now

11. Richard Burton - Cindy oh Cindy

12. Nashville - Tennessee Waltz

13. At last - At last
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Ljuva 50-tal

1. Nu är det risk för nostalgi! Vi ska bege oss till det ljuva 50-talet och lyssna till ett
knippe melodier som inte spelas så ofta idag. Första sången handlar dessutom om
minnen, men vem är det som sjunger?

1 Tab Hunter x Dean Martin 2 Pat Boone

2. Que sera sera, det som sker det sker... Doris Day sjöng den här sången som fick en
Oscar som bästa sång 1956. Mannen som visste för mycket hette filmen och regissör
var Alfred Hitchcock. Vem spelade den manliga huvudrollen i den filmen?

1 Humphrey Bogart x Clark Gable 2 James Stewart

3. Elvis Presley sjöng Love me tender på The Ed Sullivan Show den 9 september 1956.
Dagen efter fick RCA in en miljon order, vilket gjorde den till en guldskiva innan den
hade släppts. Melodin är dock skriven före 1956. Kan ni gissa året?

1 1861 x 1901 2 1951

4. Rosemary Clooney framför nu This ole house. Den här sången fick en svensk text av
Olle Adolphson och spelades in av Per Myrberg. Vilket nummer var det på huset?

1 24 x 34 2 54

5. Island in the sun...ön som ligger i solen besjungs av Harry Belafonte. Ön, ja det är
förstås Jamaica. Vad heter Jamaicas huvudstad?

1 Kingston x Adilaide 2 Wellington

6. Ovanligt nog blir det nu sång på franska. C´est si bon, vem är det som sjunger?
1 Eartha Kitt x Edith Piaf 2 Mireille Mathieu

7. Jag föddes en morgon när solen inte sken. Jag plockade upp min skyffel och gick
till gruvan. Tennessee Ernie Ford tyck inte ha haft ett helt lätt liv. Vad kallas de
gångar som finns inne i gruvan?

1 gränder x orter 2 rör

8. The Chordettes sjunger Mister Sandman. Vad kan vi tänka oss som svensk
motsvarighet till Mister Sandman?

1 Sandmannen x Televinken 2 John Blund

9. Frågan är om det inte är dags för en stilla dans nu? Det kan säkert finnas en och
annan som dansat till den här melodin som faktiskt handlar om en himlakropp.
Vilken himlakropp är det frågan om?

1 jorden x månen 2 solen

10. Who´s sorry now? En något hämndlysten låt som slutar med att den här vanligtvis
så glada sångerskan avslutar med orden: Jag är glad att du är ledsen nu!

Vem är det som sjunger?
1 Patti Page x Alma Cogan 2 Connie Francis

11. Eddie Fisher var amerikansk tonårsidol under 1950-talet. 1955 gifte han sig med
filmstjärnan Debbie Reynolds, som han lämnade några år senare för att i stället
satsa på Elisabeth Taylor. Hon lämnade i sin tur Eddie Fisher för en annan man.
Vem var den mannen?

1 Alan Ladd x Richard Burton 2 John Wayne

12. När Alma Cogan sjöng in Tennesse Waltz var det inte i valstakt. Patti Page, som
vi nu ska lyssna till håller dock stilen och framför sången i 3/4-dels takt.
Tennessee är en verklig musikstat med många kända artister som t.ex. Elvis Presley
och Dolly Parton. I statens huvudstad finns också Country Music Hall of Fame.
Vad heter huvudstaden i staten Tennessee?

1 Boston x Utah 2 Nashville

13. Vi lämnar 50-talet för den här gången tillsammans med Ray Anthony och hans
orkester. Vad heter den här melodin?

1 At last x Moon River 2 Young love


