Quiz til julefrokosten
Julefrokostquiz
Det er højsæson for julefrokoster og vi har sammensat en lille
musikquiz, der kan få dine gæster i julestemning, samt sætte
festen godt i gang. God fornøjelse med vores julefrokostquiz –
og glædelig jul!
Vi lægger ud med en række klassiske julehits, hvor I skal
gætte årstallet for udgivelsen. Det kan selvfølgelig være
svært at ramme helt nøjagtigt, så I kan eventuelt give point
til det hold, der kommer tættest.

Julehits – gæt årstallet
1) Wham – Last Christmas [1984]
Bonusspørgsmål: De fleste kender George Michael som en del af
Wham, men hvad hed hans partner i bandet? [Svar: Andrew
Ridgeley]
2) Juice, SOAP og Christina – Let Love Be Love [1998]
Bonusspørgsmål: Grupperne Juice og S.O.A.P., samt sangerinden
Christina Undhjem sang ‘Let Love Be Love’, sammen med sangens
producer. Hvem er det? [Svar: Remee]
3) Gasolin – Endelig jul igen [1977]
Bonusspørgsmål: Gasolin indspillede sangen, netop hjemvendt
fra en fejlslagen turné – i hvilket land? [Svar: USA]
4) Band Aid – Do They Know It’s Christmas [1984]
Bonusspørgsmål: Hvem sidder bag trommerne i Band Aid anno
1984? [Svar: Phil Collins]
5) Drenge fra Angora – Jul I Angora [2004]
Bonusspørgsmål: Med på sangen medvirker den faste huspianist

fra Angora-studiet, hvad hedder han? [Svar: Henrik Solgaard]
6) Bing Crosby – White Christmas [1942]
Bonusspørgsmål: Denne, verdens mest solgt single, er skrevet
af en af USA’s største komponister gennem tiden. Han står
bl.a. også bag USA’s ’anden nationalsang’ God Bless America og
Anni Get Your Gun. Hvad hedder han? [Svar: Irvin Berlin]
7) Chris Rea – Driving Home For Christmas [1988]
Bonusspørgsmål: I 1988 kommer en lille dreng med flere
talenter til verden. Han lægger bl.a. stemme til drengen
Anders i Toy Story, spiller lillebror i Krummerne 1, 2 og 3 –
og har i øjeblikket gang i en karriere som musiker. Hvad
hedder han? [Svar: Lukas Forchhammer]
8) De Nattergale – It’s Hard To Be A Nissemand [1991]
Bonusspørgsmål: De Nattergale, der står bag The Julekalender,
brød igennem til den brede offentlighed i 1988 med hvilken
sang? [Svar: Uha da da]
9) Anders Mathesen – Jul På Vesterbro [2003]
Bonusspørgsmål: I Jul På Vesterbro møder vi en syrisk
civilingeniør, som Stewart har meget svært ved at huske navnet
på. Han bliver kaldt yoghurt og A38, men hvad hedder han
rigtigt i serien? [Svar: Kefir]
10) Caroline Henderson – Vil Du Være Min I Nat [1995]
Bonusspørgsmål: Julekalenderen handler om tre brødre, der
sneer inde i en hytte – sammen med deres kvindelige partnere.
Nævn mindst to af de medvirkende skuespillere. [Svar: Timm
Vladimir, Morten Hauch Fausbøll, Niels Anders Thorn, Lars
Brygmann, Lotte Andersen, Paprika Steen, Sidse Babett Knudsen]

Mad i bandnavnet
Julen er som bekendt hjerternes fest, men det er samtidig
madens fest. De fleste af os spiser mere i december måned, end
vi gør resten af året. Derfor handler næste del af quizzen om

mad. Alle de følgende kunstnere har navne, der relaterer sig
til noget spiseligt. For at give legen et ekstra tvist, skal
man sige madvaren/retten på dansk. Eksempelvis hvis Blue
Öyster Cult blev spillet, ville svaret være østers.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Las Ketchup
Vanilla Ice
Salt-N-Pepa
Meatloaf
The Cranberries
Cake
Smashing Pumpkins
Red Hot Chili Peppers
Black Eyed Peas

10) Hot Chocolate
I

finder

den

tilhørende

playlist

på

Spotify

–

under

‘Musikquizzer.dk – Julefrokostquiz 2018’. I kan også klikke
jer
direkte
til
linket
her: https://open.spotify.com/user/1111906330/playlist/48IFCG1
vLg4oxb1NM72mOi?si=t4ujlSuXQ3KxoYzpPEAWbQ

