Artister & Musikgrupper Del 1

Namn & Klass:

Vågrät:

Lodrät:

3. Amerikansk sångerska gift med Jay-Z. Hits: ”Single
ladies” & ”Run the world”.
6. Svensk popgrupp med Per, Mats, Anders, Göran
& Micke. Hits t.ex. ”Flickorna på TV2” & ”Leva livet”.
8. Hade hits med låtar som ”Like a prayer” & ”La isla
Bonita”.
11. Rockartist med förnamnet Bruce, kommer
från USA och brukar kallas “The Boss”.
12. 21-årig amerikansk sångerska och skådespelare.
Hits t.ex. ”The climb” & ”Wreckingball”.
14. Svensk sångerska och programledare. Hits med t.ex.
”What’s in it for me” & ”Thank you”.
15. Kallas “The king of pop”. Hits med t.ex.
“Billie Jean” och “Black or white”.
20. 32-årig amerikansk sångerska med hits såsom
”Oops I did it again” & ”Baby one more time”.
23. Svenskt rockband med hiten ”Vart jag än går”.
24. 16-årig sångerska känd med låten ”Uncover”.
25. Sångerska från Colombia med hiten
”Waka, Waka”.

1. Brittisk rockgrupp med bl.a. Brian May och
Freddie Mercury. Hits t.ex. ”We are the champions”
och “We will rock you”.
2. Den första riktigt kända popgruppen. Kom
från Liverpool. Hits t.ex. ”She loves you”.
4. Kallas “The king of Rock’n Roll”. Slog igenom med
“That’s alright Mama”.
5. Tysk rockgrupp med hiten ”Wind of change”.
7. Heter egentligen Alecia Beth Moore. Kända låtar:
”So what” & ”I don’t believe you”.
9. Producent & DJ som egentligen heter Tim Bergling.
10. Hårdrocksband från Australien som
gjort bl.a. ”Highway to hell” & ”TNT”.
13. Pojkband med bl.a. Nick Carter och hits såsom ”Get
Down” & ”Quit playing games”.
16. Norsk popgrupp med superhiten ”Take on me”.
17. Heter William i efternamn och har gjort en låt som
man ”blir lycklig av”.
18. Svensk supergrupp med Benny, Björn,
Agneta & Anni-Frid. Slog igenom 1974.
19. Född på Hawai, heter egentligen Peter Gene Hernadez.
Hits bl.a. ”Lazy Song” & ”Grenade”.
21. Svensk pudel-hårdrock med sångaren Joey Tempest.
22. Svensk välkänd sångerska som skrivit ”Himlen
i min famn” och sjungit “Fångad av en stormvind”.
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