F

acit

Musikfrågesport 16
1

1. Dallas
2. Bröderna Cartwright

1

3. Mash

1

x
x

2

4. Rosa Pantern

2

5. Helgonet (The Saint)

2
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6. Perry Mason

2

7. Skål (Cheers)

x
x

8. Seinfeld
9. Spanarna på Hill Street (Hill Street Blues)

2

10. Familjen Addams (The Addams Family)
11. Alfred Hitchcock presenterar

1

12. Monty Python´s Flying Circus

1

13. Twin Peaks



2

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!
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Musikfrågesport 16
TV-signaturer
1. Vi börjar vårt TV-tittande med att se ett avsnitt av en serie som gick i 357 avsnitt
under åren 1981 till 1993. Handlingen utspelas på en ranch i Texas och kanske klingar
något av skådespelarnamn bekant? Vad sägs om till exempel: Larry Hagman, Patrick
Duffy, Linda Gray och Victoria Principal? Vad hette serien?
1 Melrose Place

x Dallas

2 Dynastin

2. Nästa TV-serie vi ska titta på gjordes i totalt 430 avsnitt. Den handlar om en familj
som sysslar med boskapsskötsel. Familjens tre söner heter Adam, Eric och Joseph.
I USA hette serien Bonanza, men vad döptes den till i Sverige?
1 Bröderna Cartwright x Bröderna Dalton 2 Bröderna Ponderosa
3. Alan Alda spelar huvudrollen i vår tredje TV-serie. Den här serien utspelar sig i ett
fältsjukhus i Korea och Alan Aldas karaktär Hawkeye är en av läkarna där.
Titelmelodin heter förresten Suicide is painless, men vad heter serien?
1 Mash
x Trash
2 Cash
4. Den fjärde titelmelodin är komponerad av Henry Mancini. Det här är säkert så välbekant
för de allra flesta att det nästan känns onödigt att fråga.... ni kommer säkert att tänka
på Peter Sellers ganska snabbt..... men vad heter serien?
1 Maigret
x Midsomer Murders
2 Rosa Pantern
5. Jag säger bara en sak: Roger Moore! Det är förstås han som har huvudrollen här.
Problemet är ju bara att han varit med i så mycket! Vilken karaktär kommer ni att
tänka på när ni hör den här melodin?
1 James Bond
x Snobbar som jobbar
2 Helgonet
6. Om man vill bli stjärna i en amerikansk TV-serie gäller det att satsa på rätt yrke!
Polis, läkare eller kanske advokat, till exempel. Kommer ni ihåg vad just den här
advokaten hette? Han vann nästan alla mål han fick och hade dessutom en ursnygg
sekreterare som hette Della Street i serien och Barbara Hale i verkligheten.
Själv hette han Raymond Burr men vad var hans namn i TV-serien?
1 Paul Drake x Perry Mason 2 Colombo

7. Eftersom nästa TV-serie utspelar sig i en bar i Boston kan vi väl passa på att
slinka in där, eller hur? Inne på baren träffar förstås vi den stilige ägaren Sam
Malone, spelad av Ted Danson och sevitrisen Diane, spelad av Shelley Long.
Vad heter baren i den svenska versionen?
1 Boston T.P.
x Grottan
2 Skål!
8. Den åttonde serien handlar om fyra vänner som ägnar sig åt...just ingenting.
Ändå har det blivit en riktig kultserie som fått namn efter en av dessa tre!
1 Kramer
x Seinfeld
2 Elaine
9. Från USA kommer flera polisserier som handlar om det tuffa livet på en
polisstation. Kommer ni ihåg kommisarie Belker, som hade ständig
telefonkotakt med sin mamma? Vad hette serien i Sverige?
1 Charlies änglar
x Spanarna på Hill Street
2 Power Rangers
10. Den tionde serien handlar om en mycket märklig familj. Familjen består
av pappa Gomez och hans fru Morticia, Uncle Fester, Grandmama och
barnen Pugsley och Wednesday, husets butler, Lurch samt den vandrande
handen Thing. Vilken familj är det frågan om?
1 Familjen Macahan x Familjen Walton
2 Familjen Addams
11. Nu söker vi en filmregissör som då och då dök upp i sina egna filmer om man tittade noga vill säga... Han presenterade också små mordgåtor
på TV under flera år. Får vi be om namnet, tack?
1 Alfred Hitchcock
x Steven Spielburg
2 Tony Goldwin
12. Hur BBC kunde ge det här galna gänget fria händer att skapa TV-program
efter sina egna huvuden föreföll för många engelsmän vara just... huvudlöst.
John Cleese var en drivande kraft både som manusförfattare och skådespelare.
Vilken serie handlar det om?
1 Monty Python x Pang i bygget
2 Svarte orm
13. Under åren 1990 och 1991 sändes en ganska otäck serie i TV. Den hade
skapats av David Lynch och Mark Frost. I en liten idyllisk stad i USA hittas
skönhetsdrottningen Laura Palmer mördad. En speciell FBI-agent, Dale Cooper
kallas in för att försöka lösa fallet.... Vad hette serien?
1 Laura´s death
x Firewood 2 Twin Peaks

