Regler for musikquiz?
Hvordan dyster man i musikquiz?
Man kan overordnet set dele konkurrenceformen inden for quizdisciplinen op i to typer: Dén, hvor to eller flere hold råber
i munden på hinanden, når de har det rigtige svar – og den,
hvor man under mere stilfærdige former svarer efter tur. Begge
har deres charme, og det er ofte et spørgsmål om temperament
og arrangementets karakter, der afgør hvilken form man skal
vælge. Man spiller musikquiz i det tempo og i den form, der
passer til deltagerne.

Battle

Deltagerne deles op i to eller flere hold (minimum to
personer på hvert hold)
Der vælges en leder for hvert hold, som er den eneste,
der kan svare for sit hold
Hvert hold forsynes med en lyd eller en effekt (klokke,
båthorn eller andet)
Når quizmasteren har læst spørgsmålet op, markerer det
enkelte hold med sin lyd/effekt, hvis de kender svaret

Hvis det hold, der markerede først, ikke kan svare, går
turen til næste hold
Det hold, der har flest point, når spillet er slut, har
vundet!

Classic

Spilles enten individuelt eller i hold
Alle spillere forsynes med papir og blyant
Quizmasteren læser spørgsmålene op – et ad gangen,
hvorefter hvert hold/hver spiller skriver deres svar ned
Når alle har svaret, læser quizmasteren det rigtige svar
op – rigtige svar noteres og der gives point
Det hold/den spiller, der har flest point, når spillet
er slut, har vundet!
En anden variant af denne spiltype er, at alle spørgsmål læses
op, hvorefter hvert hold/hver spiller afleverer deres svar til
quizmasteren. Efter en sammentælling gennemgår quizmasteren de
korrekte svar og udråber vinderen.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til skrive til os, hvis du har
spørgsmål/kommentarer. Du kan enten skrive direkte til
info@musikquizzer.dk – eller udfylde denne kontaktformular:
Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked
Send

