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1. Liza Minnelli - Cabaret

x

2. katter - Memory
3. Higgins - On the street where you live

2
2

2

5. West Side Story - Gee, Officer Krupke

2
1

x
x

7. Perón - Don´t cry for me Argentina
8. Annie - You can´t get a man with a gun
9. Betlehem - I don´t know how to love him

1

10. Paris - Uti en skog på berget Ida

2

11. Liverpool - You´ll never walk alone

2

x

12. Jan Malmsjö - Bygga upp ett stort berg
13. Tommy Körberg - Anthem
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4. 4 st. Mississippi - Ol´ man river

6. Tevje - If I were a rich man



1

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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1. Nu är det dags att lägga ned både stickning och bok, för nu ska vi gå på musikal!
Vi börjar direkt med att lyssna till sången Cabaret ur musikalen med samma namn.
Vem är det som sjunger? Ev. ledtråd: sångerska med berömd mamma.
1 Julie Covington
x Elaine Paige 2 Liza Minnelli
2. Barbara Streisand framför nu huvudnumret från en musikal som hade premiär den
12 maj1981 på New London Theatre i London. Den här musikalen bygger på en
diktsamling av T.S.Elliot och den handlar om... ja, vad handlar den om?
1 möss
x katter
2 hundar
3. My Fair Lady är en operett som bygger på Shakespeares “Så tuktas en argbigga”.
I operetten ska en enkel flicka vid namn Eliza lära sig fina maner av en elegant man
som är professor. Det går faktiskt bra till slut! Kommer ni ihåg professorns namn?
1 Higgins x Spikes
2 Dolittle
4. Teaterbåten hade urpremiär den 27 december 1927 på Ziegfeld Theatre i New York.
Här kan vi lyssna till originalversionen av Ol´ man river med Paul Robeson. Sången
handlar om en stor flod i Amerika. Hur många s är det i flodens namn?
1
2 st x
3 st 2
4 st
5. Vi stannar kvar i Amerika men flyttar lite på oss - både tidsmässigt och geografiskt.
Nu besöker vi en musikal som uruppfördes på Broadway 26 september 1957.
Musiken är signerad Leonard Bernstein, vad hette musikalen?
1 Annie get your gun
x Guys and Dolls
2 West Side Story
6. Fiddler on the roof heter nästa musikal. Den hade premiär 1964. På svenska kallades
föreställningen “Spelman på taket”. Huvudpersonen kämpar för att bevara de judiska
traditionerna gentemot döttrarnas strävan och vilja att gifta sig med män som inte valts
på traditionellt sätt. Vad heter huvudpersonen?
1 Tevje
x Isak
2 Simon

7. Gråt inte för mig, Argentina! På engelska: Don´t cry for me, Argentina!
Vi lyssnar till Madonna som sjunger sången ur filmen och musikalen Evita.
Verklighetens Evita föddes den 7 maj 1919 och hon blev presidenthustru
i Argentina. Hon var bara 33 år gammal när hon dog. Vad hette hon i efternamn?
1 Guevara
x Perón
2 Moreno
8. Man får aldrig en karl med gevär! Det är mycket möjligt men inte helt säkert, faktiskt.
Här är det en musikal som förstås handlar om kärleksbekymmer - och om skjutvapen.
Vad heter den kvinnliga huvudpersonen i musikalen?
1 Connie
x Annie
2 Bonny
9. Nu till en på sin tid ganska omdiskuterad musikföreställning. Den hade premiär
1971 och kallades då inte för musikal utan rockopera. Föreställningen heter Jesus
Christ Superstar. Sången vi lyssnar till är Maria Magdalenas sång - I don´t know
how to love him.Var föddes Jesus enligt bibelns Matteusevangelium?
1 Betlehem
x Jerusalem
2 Kapernaum
10. Så till en operett med ett klassiskt tema. Jussi Björling sjunger Uti en skog på
berget Ida ur Sköna Helena. Operetten uruppfördes på Théâtre des Variétés i
Paris den 17 december 1864. I Sverige fick operetten sin premiär på Södra Teatern
i Stockholm 11 maj 1865. Vad hette prinsen som rövade bort Den sköna Helena?
1 Menelaos
x Achilles
2 Paris
11. Lite oväntat ska vi nu gå på fotboll, närmare bestämt till en arena som heter
Anfield. Nu ser det ut som att hemmalaget kommer ut på planen i sina röda tröjor!
Då kan väl alla som vill ställa sig upp och sjunga med i lagets sång: "You'll Never
Walk Alone"? Sången är skriven av Richard Rodgers och Oscar Hammerstein II
till musikalen Carousel. Vilken stad befinner vi oss i? Ev. ledtråd: The Beatles
1 London
x Manchester
2 Liverpool
12. Bygga upp ett stort berg ur Stoppa världen, jag vill stiga av från 1961. Det här
blev det stora genombrottet för en av våra mest mångsidiga atrister någonsin.
Utöver sina skådespelartalanger kunde han både sjunga och dansa alldeles utmärkt!
Vem är det som sjunger?
1 Lars Ekborg
x Jan Malmsjö
2 Lasse Lönndahl
13. Ska vi avsluta med ett parti schack? Tommy Körberg sjunger Anthem ur musikalen
Chess. Hur många steg i taget får kungen i schack gå? (utom vid rockad)
1 ett
x två
2 tre

