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I denne quiz ser vi tilbage på det forgangne år, med særligt
fokus på de musikalske milepæle. Vi mindes de kunstnere, der
forlod os, frydes over de hits, som vi har sunget med på – og
tester desuden vores hukommelse i forhold til andre af årets
markante begivenheder.

Paratviden
Vi lægger ud med en række spørgsmål inden for paratviden om
årets gang – såvel i vores egen lille andedam, som i den store
verden. Der er 1 point for hvert korrekt svar, for såvel
basis- som bonusspørgsmål.
1) En lettere bedugget Kronprins Frederik stod pludselig på
scenen ved Skanderborg Festivalen – hvilket band havde
inviteret ham? [Svar: Nephew]
2) Bonusspørgsmål: Forsangeren i Nephew, Simon Kvamm, dannede
i 2010 duoen ’De eneste to’, sammen med sin gode ven og
kollega – hvem er han? [Svar: Peter Sommer]
3) Hvilket land tog guldet ved sommerens VM, efter at have
besejret Kroatien med 4-2 i finalen? [Svar: Frankrig]
4) Bonusspørgsmål: Danmark nåede som bekendt kvartfinalen,
hvor de røg ud til de senere finalister fra Kroatien. Hvem
stod bag den officielle, danske slagsang? [Svar: Thomas
Helmig]
5) Hele Danmarks Prinsgemal drog sit sidste suk i 2018. Han
skiftede religion i forbindelse med sit ægteskab med Dronning
Margrethe i 1967 og blev samtidig udstyret med det danske navn
’Henrik’, der skulle hjælpe på det folkelige image. Hvad hed
prinsgemalen oprindeligt? [Svar: Henri De Monpezat]

6) Bonusspørgsmål: Prins Henrik var meget interesseret i kunst
og kultur – herunder også musik. Han var en dygtig pianist,
der bl.a. spillede med på sangen ’Echo’ af et kendt, dansk
band – hvilket? [Svar: Michael Learns to Rock]
7) I 2018 lykkedes det langt om længe for Caroline Wozniacki
at vinde en Grand Slam-turnering – hvilken? [Svar: Australian
Open]
8) Bonusspørgsmål: Den hårdtpumpede Auzzie Chris Hemsworth
stod øverst på plakaten for ’Avengers – Inifinity War’. Hvad
hedder hans karakter, der fik denne kendingsmelodi i sin
seneste solofilm? [Svar: Thor]
9) Bonusspørgsmål #2: Hvem står bag nummeret? [Svar: Led
Zeppelin]
10) Danmark sendte en gruppe vikinger til Portugal for at
repræsentere os til Eurovision Song Contest 2018. Hvad hed det
danske bidrag? [Svar: Rasmussen – Higher ground]
11) Bonusspørgsmål: Om end i en helt anden musikalsk boldgade,
så tog en anden skandinavisk viking også ud på togt – hinsides
denne verden. Hvad hedder DJ’en, der forlod os i en alt for
ung alder? [Svar: Avicii]

Kim Larsen
Et af de helt store navne fra den danske musikscene tog
billetten til himmeltoget d. 30. september i år. Det udløste
nærmest landesorg da nyheden om Kim Larsens død ramte
medierne. Her skal vi ære nationalskjalden med en række sange,
der vises spændvidden af det enorme bagkatalog, som Larsen
står bag. Deltagerne kan score 4 point i alt for hver sang – 1
point for korrekt afsyngning af de to første verslinjer, 1
point for sangens titel, 1 point for albummets titel og 1
point for årstallet for udgivelsen af albummet. Der afspilles
2 sekunder af hver sang, hvorefter deltagerne kan byde ind
(med afsyngning af de to første verslinjer – og evt. også de
andre svar). Når de to første verslinjer er sunget, kan resten
af sangen afspilles.

12) Svar: ‘Hvis din far gi’r dig lov, ta’r du så med mig i
skoven’ / Hvis din far gir dig lov / Værsgo’ / 1973
13) Svar: ‘Om lidt bli’r her stille, om lidt er det forbi’ /
Om lidt / Forklædt som voksen / 1986
14) Svar: ‘Kære Susan med de himmelblå, Tillykke’ / Susan
Himmelblå / Midt om natten / 1983
15) Svar: ‘Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig’
/ Køb bananer / 231045-0637 / 1979
16) Svar: ‘Stille blues i mol og maj, Pianomand ka’ du høre
mig’ / Pianomand / Kielgasten / 1989

Tjeklisten
Her skal vi rundt om en række af årets største hits. Vi skal
bruge navnet på kunstneren, samt titlen på sangen – der gives
1 point for hvert korrekt svar.
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George Ezra / Shotgun
Bro / Sydpå
Calvin Harris & Dua Lipa / One Kiss
Ed Sheeran – Perfect
Ava Max – Sweet but psycho
Lukas Graham – Love Someone
The Minds of 99 – Alle skuffer over tid
Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow
Mads Langer – Flawless
Sam Smith & Calvin Harris – Promises

Du
finder
den
tilhørende
playlist
her:
https://open.spotify.com/user/1111906330/playlist/7uafS7qik8dw
nkQbuia34e?si=2fFYeN_hQN-ZpJKcZqXCMQ
God fornøjelse og godt nytår!

