
Tre i rad är ett förenklat musikaliskt bingo

med nio artister och nio välkända sånger.

För att kunna spela behöver ni:
* Tillgång till Spotify

* Bingobrickor och musikintresse

Så här går det till:
Bingot innehåller tio numrerade bingobrickor.

Musiken finns som spellista: Tre i rad 3 på Spotify
På spellistan finns det 9 sånger - en sång för varje artist.

Varje artist har en egen sång och ett eget nummer.

Östen med Resten t.ex. har alltid nummer 1
Sven-Ingvars har alltid nummer 6
Lotta Engberg har alltid nummer 8

Bingot innehåller:
10 bingobrickor
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1. Musikfrågesport:
Det är inte så dumt att bekanta sig lite med artisterna innan man kör
igång med själva musikbingot. På nästa sida finns alla artister och
deras sånger.

2. Tre i rad:
Så här hittar du spellistan till Tre i rad!
1. Logga in på ditt Spotifykonto!
2. I sökrutan uppe till vänster skriver du: källs
3. Scrolla ner till Profiler - här hittar du källs
4. Klicka på Publika spellistor i menyn! Här finns alla Tre i rad!

Markörer:
Vad ska vi använda för att markera på bingobrickorna?

a) Var och en kan markera “sin” bricka med penna eller krita.

b) Använd lösa markörer:

Pengar - för Er som är lagda Spelpjäser Geléhallon
för lite spel och dobbel

Lycka till!

Tre i rad!



Artister och sånger

1. Östen med Resten - Hon kommer med solsken
2. Sten & Stanley - Jag vill vara din Margareta
3. Jerry Williams - Who´s gonna take you home
4. Thorleifs - Gråt inga tårar
5. Wisex - Mjölnarens Irene
6. Sven-Ingvars - Två mörka ögon
7. Vikingarna - Till mitt eget Blue Hawaii
8. Lotta Engberg - Fyra Bugg & en Coca-Cola
9. Stefan Borsch - Vid en liten fiskehamn
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Musikfrågesport - Vem är det som sjunger?
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