
ON STAGE SINCE 1967

THE SOUND OF LES DAUPHINS • MUSIK-QUIZ • MUSIKSTADEN UMEÅ

SÅ HÄR GÅR DET TILL 
Kul att du vill göra vårt musikquiz om musikstaden Umeå! 

Skriv ut den här pdf-filen så att alla som deltar har sidan med korsordet framför sig. 
Starta musikquizets spellista The Sound of Les Dauphins – Umeå på Spotify. 

HÄR HITTAR DU SPELLISTAN
Fota QR-koden här intill med din mobilkamera så kommer du direkt till spellistan på Spotify. 

Eller sök efter The Sound of Les Dauphins – Umeå inne i Spotify-appen.  
Det finns även en länk till spellistan på www.vinsmart.se

Läs frågan som hör till varje låt på nästa sida – kör med programledare eller läs var och en.

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

Les Dauphins Côtes du Rhône
Nr 72458, 96 kr 

Finns i utvalda butiker eller kan beställas 
till din butik, alt. med hemleverans.

VILKET BLIR DET MARKERADE LODRÄTA ORDET?

QUIZ MUSIKSTADEN UMEÅ

Fota QR-koden med
din mobil så kommer

du till quizets spellista.
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FRÅGORNA TILL LÅTARNA I MUSIKQUIZ UMEÅ
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Fota QR-koden med
din mobil så kommer

du till quizets
spellista.

FRÅGA LÅT 7. 1992 var stjärnorna tända för denna Umeå-
tjej. Hon sålde en halv miljon album och rullade ut på 
turné med Tomas Ledin och Lisa Nilsson. Vad kallades 
turnékonceptet?

FRÅGA LÅT 8. Dennis Lyxzén har verkat i många olika band 
och konstellationer. Här hör vi ett av de senare – INVSN 
– men 1998 bildade han också ett garagerockband. Vi 
söker den del av bandnamnet som brukade skrivas inom 
parentes.

FRÅGA LÅT 9. Han har kallats Västerbottens Håkan Hell-
ström och han älskar att krydda texter med populärkul-
turella referenser. Här skymtar Lennon, Jean Seberg och 
kärleksparet Arvid & Lydia från Den allvarsamma leken. 
Vem skrev den romanen? Efternamnet räcker. 

FRÅGA LÅT 10. Nej, dessa synthlegendarer kommer inte 
från Umeå. Men de har spelat i stan, närmare bestämt 
på Sveriges största inomhusfestival. Vilket är festivalens 
aningen motsägelsefulla namn?

FRÅGA LÅT 11. Denna sång har färdats från en skogsstuga i 
Wisconsin till Umeå, där den kärleksfullt tolkats av Annika 
Norlin och Sofia Jannok. Vi söker originalartistens fransk-
klingande bandnamn.

FRÅGA LÅT 1. Många förknippar säkert musikstaden Umeå 
med hardcore i allmänhet och Refused i synnerhet. I detta 
vegananthem hör vi dem förstärkta av kosmonauten från 
Gävle. Vi söker titeln på hans succéalbum från 1989. 

FRÅGA LÅT 2. Denna snowboarddrottning från Umeå skrev 
2003 denna hit tillsammans med sångaren från ett mycket 
känt band. Hans fullständiga förnamn tack. 

FRÅGA LÅT 3. 2011 gick The Deportees popdänga Islands 
& Shores varm på radio. Och apropå öar – vad heter den ö 
utanför staden där man sedan 1994 kan gå på visfestival?

FRÅGA LÅT 4. Här tolkar Tommy Körberg en av Umeås just 
nu starkast lysande artister. Vi söker hennes efternamn.

FRÅGA LÅT 5. Hiphop-duon Broder John & Friman nådde 
lokala framgångar i början av 10-talet, men Friman har 
nått ut till en större publik som soloartist. Under vilket 
artist namn känner vi honom då?

FRÅGA LÅT 6. Vi flytt’ int’ var en kampanj av Norrlands-
förbundet som ville få stop på utflyttningen från Norrland 
i slutet av 60-talet. Umeåbon Hasse Burman tog sig in på 
Svensktoppen med denna slagkraftiga dänga skriven av 
en folklig filur från Hallstahammar. Hans efternamn, tack.


