
ON STAGE SINCE 1967

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

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

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 – Halmstad 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 – Halmstad 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.
Fota QR-koden med

din mobil så kommer
du till quizets spellista.



• THE SOUND OF LES DAUPHINS •• THE SOUND OF LES DAUPHINS •

FRÅGORNA TILL LÅTARNA I MUSIKQUIZ HALMSTAD

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

Fota QR-koden med
din mobil så kommer

du till quizets
spellista.

FRÅGA LÅT 1. Vi inleder med en euforisk hemstadshyllning. 
Linnea Henriksson har synts överallt de senaste åren. Bland 
annat som programledare i ett mycket populärt Radio- och 
TV-evenemang som sänds varje år. Vad heter programmet?

FRÅGA LÅT 2. Låten Paint är en bortglömd pärla i Roxettes 
katalog. Titeln för tankarna till penslar, måleri och den 
legendariska Halmstadsgruppen. I konstnärsgruppen ingick 
bl a bröderna Erik och Axel, vi söker deras efternamn.

FRÅGA LÅT 3. Millas Mirakel slog igenom stort med denna 
låt 1986. I studion hade de hjälp av en oslagbar guldgrävare 
till producent. Hans efternamn tack. 

FRÅGA LÅT 4. Hon är född i Stockholm men flyttade till 
Halmstad när hon var åtta. Däremellan hann Seinabo Sey 
även bo några år i sin fars hemland i Västafrika. Vi söker 
landet, som är det minsta på den afrikanska kontinenten

FRÅGA LÅT 5. Inget Halmstadsquiz utan Gyllene Tider. Men 
vad kallade sig gruppen i början, när tiderna snarare var 
hårda och sura än gyllene? Vad hette bandet alltså 1977?  

FRÅGA LÅT 6. Martin Burström har tagit en rocklåt om 
Youngstown, Ohio och gjort om den till en mörk synthlåt 
om sin hemstad. Vem gjorde det originalet på skivan The 
Ghost of Tom Joad 1995? Efternamnet räcker. 

FRÅGA LÅT 7. Punkbandet Sydkraft fick aldrig något 
genombrott. Här hör vi singeln Surfway från 1978. Efter att 
bandet splittrats bildade några av medlemmarna ett något 
mer framgångsrikt popband. De fick bl a en hit med den 
låten Marilyn från albumet Entré. Vad hette det bandet?

FRÅGA LÅT 8. Halmstadsfödde Ulf Wakenius anses vara en 
av landets grymmaste jazzgitarrister. På 70-talet var han 
med och bildade Hawk on Flight, men här är vi på jakt efter 
en annan rovfågel. Vilken är Hallands landskapsfågel?   

FRÅGA LÅT 9. Chattanoga bjuder här på ett klassiskt one-hit-
wonder från 1982. Apropå att chatta noga – det gäller att 
hålla koll på alla förkortningar om man ska kommunicera 
via nätet. Hur utläser man akronymen GN8?  

FRÅGA LÅT 10. Äntligen lite hårdare tongångar. Michael 
Amott har utsetts till en världens 100 bästa metalgitarrister 
av tidningen Guitar World. Här hör vi honom med bandet 
Spiritual Beggars men vad heter det death metal-band som 
han också spelar i? 

FRÅGA LÅT 11. Varken Per Gessle eller Lars Demian lär 
dyka upp i Så mycket bättre, men här möts de i alla fall rent 
musikaliskt. Låten var Roxettes andra etta på den amerikan-
ska billboardlistan, men med vilken låt toppade de listan för 
fjärde och sista gången? 


