1

Först på scen är Roger Pontare. Orkar han fortfarande springa runt?
Denna gång är det ej vindarna som viskar utan ugglor och hackspettar
som hörs.
Text&Musik: Stolpe

2

Nu på scen, två skandinaviska män med låten “I … sken”.

Text&Musik: Staket

3

En duett med två Linköpingsartister Louise Hoffsten och Lars
Winnerbäck. Var kan dom ha träffats i unga åldrar (om dom var
lika gamla)?
Text&Musik: Lyktstolpe

4

Då var det dags för pausunderhållning. Det blir en
throwback till då WOW-Jocke tog landet med storm.
Tyvärr så ﬁck han inte sin Carina Berg.
Text&Musik: Lyktstolpe

5

I nästa melodi sjunger Yohio om ett
krossat hjärta. Men var beﬁnner han sig?
Text&Musik: Bänk

6

Vad är detta för genre av sång? Låten heter “Rösten” på ett
annat språk och har vunnit melodifestivalen. Artisten är
kanske mer känd nu som mor till en viss atlantseglare.
Text&Musik: Cykelställ

7
9
11
13

Sveriges populäraste fusion maträtt vill vi hävda handlar sången om. Blir
det någon öl till maten måntro? Eller förlåt, vi menar såklart Slivovitza.
Text&Musik: Stuprör

8

Vi gör ett besök i “Green Room” för att ta temperaturen på
våra deltagande artister. Varmt och fuktigt får vi som svar.
Text&Musik: Stuprör

Ojoj, ska mellons gudomliga låtskrivare G:son framträda i sitt
egna tempel bärande hans förnamn. Smart att ha det nära
scouternas matbutik.
Text&Musik: Stuprör

10

Vi får ett smakprov på nästa låt genom eld och
vatten. Saknar dock smaken från ett annat element.
Text&Musik: Bänk

Hallå! Nu blir det en mix av Skifs, Holm och ABBA. Något
föråldrat kan tyckas, man kan ju inte hjärtrösta.
Text&Musik: På saken

12

Eurovision 1988 gick inte värst bra men om berättelsen är
sann får vi tacka Lund i dubbel bemärkelse för att låten är
så skinande på festliga sammanhang.
Text&Musik: Skylten

Kvällens sista deltagare blev känd med låten “Glorious” och har sedan dess varit
med i mello hela 7 gånger utan att vinna, inte ens med hjälp av Carola kunde
förstaplatsen säkras.

Text&Musik: Cykelställ

