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Vågrätt:

1) Flicka med danskklingande efternamn som sjöng en låt till en fågel
6) Ett sådant har hon enligt Jakob Hellman
8) Sjöng ”Hands Up” för att få ditt hjärta
9) Ace Of Base sjöng om en lycklig sådan
12) En sådan liten låda förknippas med sångerskan Anneli Magnussons artistnamn
13) Akrobatisk sångare och basist i Dag Vag
14) Svartvit musikstil med kändisar som Madness och Specials
15) Fågel i Bee Gees
17) Barbro Svenssons födelseort

Lodrätt:

1) Dessa brittiska gubbrockare växer det ingen mossa på
2) Kvinnonamn som tillsammans med polishuvudbonad blir ett punkband
3) Kunde kanske Bowies djur från Mars spinna
4) Kortnamn för den stora festivalen i Östersund
5) Uppmanades brodern att göra i Nationalteaterns ”Livet är en fest”
7) Ett sådant var Charlotte som Iron Maiden sjöng om två gånger
10) Är ZZ Top ett exempel på
11) De bråkande bröderna Liam och Noel samlas i denna vattenkälla
14) Väldigt kall nederbörd som Laleh sjunger om
16) Sjöng om ”The Look Of Love”
18) Uppmanade Amii Stewart oss att ta i

Ibland frågar vi i krysset efter ett namn,
och om det bara finns plats för ett för- eller efternamn, är det säkert rätt svar.
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God kväll!

Antingen är det här korsordet ett 
skamlöst sätt att berätta för dig att 
vi håller popquiz en trappa upp här 
på Pub 19 varannan tisdag under 
våren. Eller så är det bara lite 
underhållning som du kan ägna dig 
åt själv eller tillsammans med 
andra.

I detta korsord är det tillåtet att 
googla efter svar eller fråga någon 
som sitter vid bordet bredvid. Det 
viktiga är att ha roligt!

Popquizet är ungefär två timmars 
underhållning i tävlingsform där 
lagen får lyssna på låtar, gissa 
artistbilder, anagram och 
skivomslagsdetaljer. Ta med dig ett 
lag eller dyk upp själv, så fixar vi 
ett bra lag åt dig!

Vill du säkra ett bord till quizet 
kan du fråga i baren eller ringa 
018-12 26 80. 

Ses på övervåningen!

Sverker, quizmaster

Popquizet kan bokas till ditt 
företag också, som kick-off, 
evenemang eller en fest. Kolla 
på sverker.se/popquiz för mer 
info. Där finns också rätt svar 
till krysset ovan!
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