Vågrät:

Vågrät forts:

1. Amerikanskt hårdrocksband med målade ansikten. Medlemmar
Gene Simmons och Paul Stanley Låt ex. ”Heaven’s on fire”.
5. Född på Jamaica 1945. Dog endast 36år gammal. Den största
reggae-stjärnan.
7. Skicklig amerikansk R&B-sångerska som är 45år. Känd för sitt
wailande och låtarna: ”We belong together” & ”All I want for
Christmas”.
9. Heter Marshall Mathers och är en vit amerikansk HipHop-artist.
Låtar t.ex. ”Not afraid” & ”When I’m gone”.
10. Kanadensisk 20-årig sångare som blev upptäckt 2008 via Youtube.
Låtar t.ex. ”One time” & ”All that matters”.
11. Brittiskt rockband bildat 1962. Medlemmar Mick Jagger & Keith
Richards. Låtar: ”Brown Sugar” & ”Satisfaction”.
13. Amerikanskt rockband bildat 2004 med kända låtar ”Apologize” &
”Counting Stars”.
14. Svensk sångerska och skicklig munspelare. Låtar: ”Let the best
man win” & ”Only dead fish follow the stream”.
15. Amerikansk prisbelönt pop & r&b-sångerska som dog 2012. Hits:
”I wanna dance with somebody” & ”I will always love you”.
19. Född i Uppsala, 33år gammal. Känd med låtar såsom: ”Satan i
gatan” & ”Jag kommer”.
20. Irländsk rockgrupp bildad 1976. Medlemmar t.ex. Bono, The
Edge. Hits: ”Still havn’t foud what I’m looking for” & “Sunday,
bloody Sunday”.
23. Sydkoreansk sångare som har flest visningar på Youtube med sin
låt ”Gagnam Style”.
24. Indierockband från LosAngeles Hits: ”Radioactive” & ”Deamons”
25. Svensk pop- & vissångare 40år gammal. Hits t.ex. Det kommer
aldrig va’ över för mig” & ”River en vacker dröm”.

27. Brittisk rockgrupp med sångaren/pianisten Chris Martin. Hits t.ex
”Clocks” & ”Viva la vida”.
28. Sångerska från Kalifornien som sjöng låten ”Bubbly” & ”Try”.
29. Sångerska 21år från Florida. Hits: ”Problem” & ”Break free”.
30. Amerikansk Countrysångerska 24år Hits: ”You belong with me” & ”We
are never getting back together”.

Lodrät:
2. Amerikansk blind musiker och sångare inom pop, soul & funk född 1950.
Hits: ”Isn’t she lovely” & ”Superstition”.
3. Består av de norska bröderna Bård & Vegard. Gjorde låt om räv.
4. Skånsk sångerska, stor inom dansband & schlager.29år. Hits: ”Vågar du,
vågar jag” & ”Undo”
6. Brittiskt-Irländskt pojkband bildat 2010 av TV-programmet X-factor.
Hits: What makes you beutiful” & ”One thing”.
8. Rock-ikon från London, 67år. Musikstil: Glamrock. Hits: ”Life on mars”
och ”Heroes”.
12. Svensk dj-grupp med Axwell, Sebastian & Steve. Fanns 2005-2013.
Hits: ”Save the world” & ”Don’t you worry child”.
16. Amerikanskt heavy-metalband med bl.a. James Hetfield, Kurk Hammett
& Lars Ulrich. Hits: ”Enter Sandman” & ”Nothing else matters”.
17. Brittiskt hårdrocksband med gitarristen Ritchie Blackmore . Känd låt:
”Smoke on the water”.
18. Svensk sångare med kurdisk bakgrund. 27år. Hits: ”Step up” & ”Who’s
that girl”.
21. Amerikansk låtskrivare & pianist. Känd med låten: ”All of me”.
22. Svensk multimusiker och producent. Brorsan är på Bolibompa. Känd
med låten: ”Keep on walking”.
26. Heter egentligen Katheryn Elisabeth Hudson och är 29år. Hits t.ex. ”I
kissed a girl” & “Roar”.
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