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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. 1789 - Marseljäsen

2. Havet - La Mer

3. duvan - La Paloma, adieu

4. Sydkusten (Medelhavet) - Kärleksdans i Provence

5. Gula Änkan - Vals i Champagne

6. musettedragspel - Lost in France

7. Triumfbågen - Les Champs-Élysées

8. halmhatt - Place Pigalle

9. Vår Fru - Sous le ciel de Paris

10. 1200 - C´est si bon

11. Östen Warnerbring - L´importante c´est la rose

12. Edith Piaf - Non, je ne regrette rien

13. Povel Ramel - Den franska biljetten
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Nu reser vi till Frankrike!

1. Den 14 juli stormades Bastiljen och härmed startades den franska revolutionen.
För att ingen ska behöva tveka om vart vi är på väg inleder vi med Marseljäsen,
Frankrikes nationalsång. Vilket år stormades Bastiljen?

1 1689 x 1789 2 1889

2. På väg till Frankrike lyssnar vi till Sacha Distel som sjunger La Mer.
Här börjar vi en liten fransk språkkurs, det kan ju vara bra att kunna lite franska?
Så - vad betyder La Mer?

1 jorden x himlen 2 havet

3. Den tredje melodin tror jag nog att alla kommer att känna igen. Det är Mireille Mathieu
som sjunger La Paloma, adieu. La Paloma är faktiskt spanska och Paloma är ett spanskt
flicknamn, som t.ex. Pablo Picassos dotter heter. Vad betyder La Paloma?

1 duvan x druvan 2 droppen

4. Vill du följa mig till Provence? Ja, vi väntar lite med Paris - men vi kommer dit också.
I Provence böljar kullarna med lavendel och vinodlingarna sträcker sig långt bortom
synfältet. Var i Frankrike har vi hamnat när vi landat i Provence.

1 västkusten (Atlanten) x Mitt i Frankrike 2 sydkusten (Medelhavet)

5. Nu är vi plötsligt bara tolv mil från vackra Paris! Vi har hamnat mitt i Champagne
tillsammans med Alf Hambe. Det är endast vin från distriktet Champagne i norra
Frankrike som får lov att kallas Champagne i kommersiella sammanhang, eftersom
det är en skyddad ursprungsbeteckning. Skulle det inte smaka ganska bra nu
med ett glas Veuve Clicquot? Vad kallas det här champagnemärket på svenska?

1 Gula Änkan x Gula druvan 2 Gula paviljongen

6. Och var är vi nu? Frågan är om vi ändå inte har kommit lite vilse? Det verkar inte vara
någon större idé att fråga Bonnie Tyler heller, hon verkar vara lika borta som vi...
Det löser nog ingenting, men om vi lyssnar noga på sången kan vi höra ett dragspel.

I Frankrike används ofta ett speciellt sorts dragspel till visor. Vad kallas det?
1 musettedragspel x concertina 2 durspel

7. Hur det nu gick till är vi redan framme i Paris! Solen skiner och vi promenerar
på Champs-Élysées. Livet kan väl egentligen inte vara så mycket bättre?
Avenyn sträcker sig från Place de la Concorde till Place Charles de Gaulle.
På Place Charles de Gaulle finns en berömd byggnad, vilken?

1 Eiffeltornet x Triumfbågen 2 Louvren

8. När Ernst Rolf sett Maurice Chevalier uppträda skickade han ett brev till honom:
“Efter att ha hört Er sjunga skäms jag över att kalla mig själv artist!” Det fick
Karl Gerhard reda på och skickade också ett brev: “Efter att ha hört Er sjunga
skäms även jag över att Ernst Rolf kallar sig artist!” Vilken slags huvudbonad
förknippas förresten Maurice Chevalier mest med?

1 plommonstop x halmhatt 2 Stetsonhatt

9. Yves Montand sjunger om Paris himmel. Den uppmärksamme hör också att han
nämner en kyrka, Notre Dame i texten. Det här får bli andra delen av vår franska
språkkurs. Vad betyder Notre Dame?

1 Vår Fru x Vår tro 2 Vår kyrka

10. Mireille Mathieu är en sångerska som gjort inspelningar på bland annat franska,
tyska, engelska, italienska, spanska, provensalska, katalanska, japanska, kinesiska,
ryska och finska. Hur många sånger finns det (ungefär) på hennes repertoar?

1 400 x 800 2 1200

11. I en filmscen från ett café sitter två kvinnor och utbyter förtroenden: “Tänk, igår
fick jag en bukett rosor av min man! Tror du att han är otrogen?” Den andra svarar:

“Nej, om han varit otrogen hade du fått tulpaner!” Det är alltså viktigt med rosor,
precis som Gilbert Bécaud sjunger här. På svenska blev det “Glöm ej bort det finns
rosor” Vem sjöng den sången?

1 Bertil Boo x Nicolai Gedda 2 Östen Warnerbring

12. För många år sedan åkte pastor Lewi Pethrus till Paris för att enligt uppgift
“studera synden”. Vi får hoppas att han hade en trevlig studietid i Paris.
Vi har väl också skött oss ganska bra - och ångrar ingenting, eller hur? Vem sjunger?

1 Mistinguette x Edith Piaf 2 Rosita Serrano

13. Hur går det med franskan? Det är inte så lätt kanske, men här är det en som har
det ännu värre än vi. Vad heter han?

1 Lars Ekborg x Povel Ramel 2 Beppe Wolgers


