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13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!

1. Västervik

2. 1924

3. Topsy Lindblom

4. Nilson

5. Toy

6. Charlie Norman

7. 1940

8. Danmark.

9. Sjöblom

10. Titti

11. lördag

12. 800

13. Duke Ellington
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1. Alice föddes i Kalmar men hon växte upp i en annan småländsk stad där hennes
pappa arbetade som stumfilmspianist - vad heter staden? Det kan vi ju fundera
lite över medan vi lyssnar till hennes första skivinspelning - Joddlarflickan

1 Västervik x Oskarshamn 2 Jönköping

2. En annan tidig inspelning får vi lyssna till nu, nämligen Vårat gäng.
Vilket år föddes Alice, förresten?

1 1914 x 1924 2 1934

3. Swingmusiken kallades av Biskop Grände i Göteborg för ”en andlig mul- och
klövsjuka”. Han ansåg att det var en skam för ungdomen att ha sådana idoler
som Alice Babs. Ett särskilt syndigt ställe kunde man hitta på Regeringsgatan
i Stockholm. Det hette egentligen Nationalpalatset, men kallades bara Nalen.
Vad hette den legendariske eldsjälen på Nalen?
Ps Vi lyssnar till En jitterbug från Söder

1 Topsy Löfgren x Topsy Almqvist 2 Topsy Lindblom

4. Alice Babs hette förstås inte Babs i efternamn när hon växte upp i Småland.
Vad stod det för efternamn i hennes prästbetyg? Vi lyssnar till Ett glatt humör

1 Karlsson x Nilson 2 Svensson

5. Nu ska vi få lyssna till Alice när hon gör reklam för en radio av märket Radiola.
På bio gjorde Alice också reklam på engelska för Findus frysta fiskfiléer
- och ett tuggummi, vilket då?

1 Bugg x Toy 2 Juicy Fruit

6. Käre John sjöng Alice Babs in med en herre som man kanske inte vanligen
förknippar med sång (även om han sjöng in en hel del sånger). Vem är det
som får det sorgliga brevet i den här visan?

1 Jarl Kulle x Thor Modéen 2 Charlie Norman

7. Vi kan ju inte bara gå förbi Swing it magistern! Här spelade Alice mot en av
den tidens stora filmcharmörer, Adolf Jahr. Vilket år hade filmen premiär?

1 1940 x 1945 2 1950

8. Under några år turnerade Alice Babs tillsammans med två utomordentligt
skickliga musiker. De kom båda från ett av våra nordiska grannländer, vilket?
Vi lyssnar till Scandinavian Shuffle.

1 Norge x Danmark 2 Finland

9. 1943 gifte sig Alice med sin Nils Ivar. Får vi be om efternamnet, tack?
Visst passar det väl bra att gunga i en hammock med den som man har kär?

1 Sjöblom x Sjögren 2 Sjöstedt

10. Nu blir det duett! Visan Droppen Dripp och Droppen Drapp är skriven
av Bertil Almqvist, ni vet, han som också skapade Barna Hedenhös.

Vem är det som sjunger tillsammans med Alice här?
1 Titti x Lill Babs 2 Lilleba

11. Tillsammans med Svend Asmussen gjorde Alice Babs flera skivinspelningar.
Några av dem innehåller skandinaviska sånger med engelska tester.
Här kommer en dansk folkvisa i en engelsk version. Titeln lyder: She waited
for her loved one.

Visan handlar ursprungligen om en särskild veckodag, vilken?
1 onsdag x lördag 2 söndag

12. Det finns ganska mycket att välja bland när man söker bland alla skiv-
inspelningar som Alice Babs gjort under åren. Som melodi nummer tolv
får vi lyssna till Don´t get around much anymore.
Hur många skivinspelningar tror ni Alice Babs gjorde?

1 400 x 600 2 800

13. Allra sist får vi lyssna till Alice Babs när hon sjunger Heaven till en
orkester som leds av en alldeles speciell person i hennes liv. Den här
orksterledaren specialskrev flera verk just för Alice Babs stämma.
Vem är orkesterledaren?

1 Artie Shaw x Glenn Miller 2 Duke Ellington
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