Nytårsquiz 2016
MUSIKQUIZ 2016
2016 var et år, hvor flere store personligheder gik bort.
Såvel inden for musikken, som i andre brancher, drog nogle af
sværvægterne et sidste suk. Første halvdel af denne nytårsquiz
handler derfor om nogle af de mennesker, som vi sagde ‘farvel
og tak’ til i 2016. Anden halvdel handler om de største hits
som året vil blive husket for.
Du finder den tilhørende playlist til denne nytårsquiz fra
2016 på Spotify under ‘Nytårsquiz 2016’.

“Farvel og tak”
1) Denne digter, forfatter og sangskriver døde i november
tidligere på året. Hvad hed han og hvilket land kom han fra?
[Svar: Leonard Cohen, Canada]
Bonus: Hvor mange officielle coverversioner er der lavet af
Hallelujah? 100, 150 eller 200? [Svar: 200]
2) Denne folkekære politiker, der tilskrives oprettelsen af
både Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Efterlønnen, gik bort i
marts 2016. Hvad hed han – og hvilken partifælle efterfulgte
han på posten som statsminister i 1972? [Svar: Anker
Jørgensen, Jens Otto Kragh]
Bonus: Hvad var der særligt ved Anker Jørgensens opvækst?
[Svar: Han blev forældreløs som 5-årig (mistede far som 2årig, mor som 5-årig)]
3) Vi måtte ligeledes sige farvel og tak til en helt speciel
konge i 2016. Fra hvilket land kom den hidtil længst siddende
regent i nyere tid? [Thailand]
Bonus: Hvad hed kongen? [Svar: Kong Bhumipol Adalyadej]

4) 2016 blev også endestationen for en lille mand, der trods
sine beskedne 157 cm har haft en markant indflydelse på
musikscenen – inden for så forskellige stilarter som R&B,
soul, funk, rock og blues. Det er naturligvis Prince – men
hvad hedder hans tre største hits (målt ud fra uger på
Billboard 100)?
a. When doves cry
b. Kiss
c. Let’s go crazy
5) Inden for en noget anden branche, men stadig med stor
personlig gennemslagskraft, finder vi en anden markant
karakter, der forlod os i 2016. Hvad hedder den tidligere
politidirektør for Københavns Politikreds? [Svar: Hanne Bech
Hansen]
Bonus: Hanne Bech Hansen blev i 1988 den første kvindelige
leder af hvilken afdeling inden for politiet? [Svar: PET]
6) Endnu en såkaldt ’liste A’ musiker tog på den sidste rejse
i 2016. Kendt bl.a. som kongen af lokumsskægget, var han en
del af vores fælles soundtrack – lige fra debuten i 1981 til
sin død, mere end 35 år senere. Som soloartist hed han George
Michael, men vi lærte ham først at kende i konstellation med
Andrew Ridgeley i dette band. Vi skal have navnet på bandet og
nummeret, der var en af deres første singler. [Svar: Wham,
Wake me up before you go go]
Bonus: George Michael havde en engelsk mor, og en far, der kom
fra lidt mere eksotiske himmelstrøg. Hvor? [Svar: Cypern]
Bonus bonus: Hvad var George Michaels oprindelige navn? [Svar:
Georgios Kyriacos Panagiótou]
7) Vi sagde ligeledes farvel og tak til en dygtig engelsk
skuespiller, der især er kendt for sine mange skurkeroller.
Her kommer et udpluk af de film, som den pågældende
skuespiller har medvirket i:
a. Die Hard (Hans Gruber)
b. Robin Hood (Sheriffen af Nottingham)
c. Harry Potter (Severus Snape)

Bonus: Hvad hedder skuespilleren – og hvad hedder hans
karakterer i de tre film? [Svar: Alan Rickman]
8) Den sidste af sværvægterne inden for musikkens verden, der
takkede af i 2016, brød igennem til den brede offentlighed i
1969 med dette nummer – kunstner og titel. [Svar: David Bowie,
Space Oddity]
Bonus: David Bowie udgav i 1981 dette nummer, sammen med sine
venner i et af firsernes største, engelske bands. Basgangen
fra nummeret fik en revival 10 år senere, da Vanilla Ice fik
sit one-hit-wonder. Hvad hedder Bowies originale nummer, og
hvem sang han det sammen med? [Svar: Under pressure, Queen]
9) Vi runder et lidt trist år i musikkens tegn af med
bortgangen af manden bag et af verdenshistoriens bedstsælgende bands. Robert Stigwood stod bag gruppen, der bestod
af tre brødre. Hvad hedder gruppen – og hvad hedder dette hit?
[Svar: The Bee Gees, Staying Alive]
Bonus: Der er lavet utallige coverversioner af de mange
hitsingler i The Bee Gees sangkatalog. En af de mere kendte er
dette cover, fremført af fem friske fyre fra England. Band og
nummer. [Svar: Take That, how deep is your love]

Top of the pops 2016
IFPI
(Musikselskabernes
Brancheorganisation)
har
offentliggjort årets lister for bedst sælgende singler og
album. Vi vil her se nærmere på ’Track top 100’, Men da vi
ikke har hele aftenen laver vi 10 nedslag, med tilhørende
bonusspørgsmål.
1) Plads nummer 30 – kunster og sangtitel. Coldplay, Hymn for
the weekend.
Bonus: Hvilken amerikansk sangerinde synger vokal sammen med
Chris Martin på nummeret – ukrediteret? Beyonce.
2) Plads nummer 27 – kunstner og sangtitel. Mads Langer, 3AM.
Bonus: Mads Langer er student fra Skive Gymnasium i 2003. 5 år

senere kom Mattias Kolstrup ud fra selvsamme gymnasium med en
hue på hovedet. I hvilket band er han forsanger? Dune.
3) Plads nummer 24 – kunster og sangtitel. Joey Moe, smukkest
på en søndag.
Bonus: Joey har dansk far og mor fra hvilket land? Hawaii.
4) Plads nummer 18 – kunstner og sangtitel. MØ, final song.
Bonus: MØ fik overrakt P3-guldprisen af sit helt store idol –
hvem er det? Mel C.
5) Plads nummer 14 – kunstner og sangtitel. Volbeat, for
evigt.
Bonus: Hvilken anden kunstner synger med på ’For evigt’ –
ligesom han i øvrigt gjorde det på gennembrudshittet ’A
gardens tale’? Johan Olsen fra Magtens Korridorer
6) Plads nummer 13 – kunstner og sangtitel. Maitre Gims, estce que tu m’aimes.
Bonus: Maitre Gims, hvis rigtige navn er Gandhi Djuna,
emigrerede til Frankrig som 2-årig. Hvilken land kommer han
oprindeligt fra? Congo.
7) Plads nummer 13 – kunstner og sangtitel. Gulddreng, Model.
Bonus: Denne lille forgyldte dreng, der i virkeligheden hedder
Malthe Fynboe Manniche Ebert, og kommer fra Andkjær, lidt uden
for Vejle, har i alt lavet syv sange. Model, Se mig nu, Hva’
så, Drikker for lidt, Nemt, Ked af det, Guld jul. Hvor mange
af disse har opnået en placering som nummer 1 på
singlehitlisten i Danmark? Alle syv.
8) Plads nummer 8 – kunstner og sangtitel. Lukas Graham, 7
years.
Bonus: 7 years peakede med en placering som nummer 2 på den
amerikanske Billboard Hot 100. Dette er den højeste placering
for en dansk artist nogensinde. Lukas Graham må dog dele
hæderen med to andre danske kunstnere, der ligeledes har dog
opnået en andenplads på selvsamme liste. Hvilke to musikere er
der tale om? MØ (med Cold Water, Major Lazer og Justin Bieber)

og Jørgen Ingmann, Apache.
9) Plads nummer 6 – kunstner og sangtitel. Justin Timberlake,
Can’t stop the feeling.
Bonus: Can’t stop the feeling er skrevet og produceret af
Justin Timberlake og den svenske stjerneproducer Max Martin.
Sangen er lavet til filmen Trolls, der som bekendt handler om
et samfund bestående af små trolde med højt hår. Men fra
hvilket land kommer opfinderen af de små nuttede trolde?
Danmark – udviklet af Thomas Dam.
10) Plads nummer 1 – kunstner og sangtitel. Blak, Nede Mette.
Bonus: Nede Mette ansporerede en anden kunstner til at lave en
lignende sang, med et andet dansk pigenavn i fokus. Hvad
hedder sangen og hvem har lavet den? Gitte vil ikke gi’ det,
Dan Andersen.

Playlist:
1. Leonard Cohen: Suzanne
1a. Leonard Cohen: Hallelujah
2. Når jeg ser et rødt flag smælde
2a. It’s a hard knock life
3. One night in Bangkok
4. Prince: Stare
5. Harold Faltermeyer: Axel F
6. Wham: Wake me up before you go go
6a. George Michael: Faith
7.
7a. Theme from Die Hard (RUN DMC: Christmas in Hollis)
7b. Theme from Robin Hood
7c. Theme from Harry Potter
8. David Bowie: Space Oddity
8a. Queen: Under pressure
9. Bee Gees: Staying Alive
9a. Take That: How deep is your love
10. Coldplay: Hymn for the weekend

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mads Langer: 3AM
Dune: Dry lips
Joey Moe: Smukkest på en søndag
MØ: Final Song
Mel C: Northern Star
Volbeat: For Evigt
Maitre Gims: Est-ce que tu m’aimes?
Gulddreng: Model
Lukas Graham: 7 years
Jørgen Ingmann: Apache
Major Lazer, Justin Bieber & MØ: Cold Water
Justin Timberlake: Can’t stop the feeling
Blak: Nede Mette
Dan Andersen: Gitte ville ik’ gi’ det

