
ON STAGE SINCE 1967

THE SOUND OF LES DAUPHINS • MUSIK-QUIZ • SVENSKA SCHLAGERKLASSIKER
SÅ HÄR GÅR DET TILL 

Kul att du vill göra vårt musikquiz med svenska schlagerklassiker!  
1. Skriv ut den här pdf-filen så att alla som deltar har sidan med korsordet framför sig. 

2. Starta musikquizets spellista The Sound of Les Dauphins på Spotify. Kör låtarna i rätt ordning! 
HÄR HITTAR DU SPELLISTAN

Scanna QR-koden intill med din mobilkamera så kommer du direkt till spellistan på Spotify. 
. Eller sök efter The Sound of Les Dauphins inne i Spotify-appen.  

Det finns även en direktlänk till spellistan på Vinsmart.se
3. Läs frågan på blad 2 som hör till varje låt – var och en eller välj en ”programledare” som läser.

LES DAUPHINS CÔTES DU RHÔNE 
Fruktiga, svängiga toner av hallon, 

blåbär, viol, örter och peppar
från södra Rhône.

•
TIPS PÅ TILLTUGG & MAT

Crostini med färskost
Köttpaté med matig sallad 

Lammstek med örter
Biff med örtsmör

Se även fler tips på Vinsmart.se

1

3

4

5
6

7

8

9

10

11

VILKET BLIR DET MARKERADE LODRÄTA ORDET?

QUIZ SVENSKA SCHLAGERKLASSIKER

Les Dauphins Côtes du Rhône
Nr 72458, 96 kr 

Finns i utvalda butiker eller kan beställas 
till din butik, alt. med hemleverans.
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• THE SOUND OF LES DAUPHINS •• THE SOUND OF LES DAUPHINS •

FRÅGORNA TILL LÅTARNA I MUSIKQUIZ SVENSKA SCHLAGERKLASSIKER

• LES DAUPHINS CÔTES DU RHÔNE • ON STAGE SINCE 1967 •  

FRÅGA LÅT 1. 1974 säkrade denna klassiker Sveriges första 
seger i Eurovisionfinalen. Gruppen debuterade dock i  
melodifestivalen redan året innan. Med vilken låt? 

FRÅGA LÅT 2. Skifs sjunger här om den gåtfulla Mona Lisa, 
men det är ju inte Michelangelo som har avbildat henne 
utan…vem? Vi söker förnamnet på den rätte konstnären. 
 
FRÅGA LÅT 3. Nu söker vi efternamnet på en av festivalens 
stora låtskrivare. Han ligger bakom 18 bidrag, varav fem 
har vunnit tävlingen. Denna låt kom på andraplats 1987. 

FRÅGA LÅT 4. Han fick se sig utslagen 1968, men Malmsjö 
kunde ändå trösta sig med att han hade en blivande par-
tiledare i kören. Den blivande politikerns förnamn sökes. 

FRÅGA LÅT 5. Här hör vi en cover på en välbekant hit. 
Sångaren har själv tävlat i festivalen och 2004 skrev han 
det vinnande bidraget till en sångerska. Vad hette låten?

FRÅGA LÅT 6. Denna snackiga grupp har tävlat flera 
gånger. Kicki Danielsson delar mikrofon med…vem? 
Förnamnet tack!

 

FRÅGA LÅT 7. Hon har skrivit inte mindre än 40 tävlings-
bidrag mellan 1981 och 2021 och vi söker hennes smek-
namn. Om du även vet vem som sjunger så hjälper det 
inte dig här, men kanske på fråga 5.
 
FRÅGA LÅT 8. 1979 representerade denna låt Sverige. Artis-
ten skrev melodin medan texten i vanlig ordning skrevs av 
hans bror. Vad hette han i förnamn?   
 
FRÅGA LÅT 9. I denna låt hör du en av de högsta toner som 
har tagits i schlagerfestivalen. Vad heter då denna ton? 
Jo, för _?_ ciss, se upp så att vinglasen inte spricker!

FRÅGA LÅT 10. 10. 1999 såg Charlotte Perrelli till att Sverige 
tog hem ännu en seger i eurovisionfinalen. Det har blivit 
ett antal segrar för Sverige genom åren. Frågan är - hur 
många?

FRÅGA LÅT 11. Förra året gjordes en nytolkning av denna 
vinnarlåt från 1968 succé. Vilken schlagerstjärna låg bak-
om den versionen? Efternamnet, tack! 

Fota QR-koden med
din mobil så kommer

du till quizets
spellista.


