Året som gick 2017
Film
2017 har en svensk film gjort internationell succe. Dramafilmen vann ett stort pris vid 2017
års filmfestivalen i Cannes.
1) Vad heter filmen?
2) Vad heter regisören?
3) Vad heter priset som filmen vann i Cannes?

Sedlar
2017 försvann många äldre sedlar och har ersatts med nya som kom redan 2016. Vilka kända
ansikten finns på de nya sedlarna?
Rätt namn på rätt sedel dvs 20kr, 50kr,100kr, 200kr, 500kr och 1000kr.

Moderaterna
1:a oktober 2017 tillträdde en ny partiledare för Moderaterna.
A) Vad heter Moderaternas nya partiledare?
B) Vilka 5 partiledare var innan? (Rätt ordning krävs)

Michael Nyqvist
27 juni 2017 gick folkkära skådespelaren Michael Nyqvist bort. Här följer korta
sammanfattningar/ledtrådar från 3 filmer där Michael har medverkat. Vad heter filmerna?
A) Urban och modern bibliotekarie som träffar och blir kär i en traditionell bonde.
B) En framgångsrik internationell dirigent återvänder till sin norrländska hemby pga sjukdom.
C) Elisabeth blir slagen av sin alkoholiserade man Rolf. Hon tar sina barn Eva och Stefan
och flyttar in i ett kollektiv där även Elisabeths bror Göran bor

Eurovision
13 maj avgjordes årets upplaga av Eurovision i Ukraina
A) Vilket land vann samt vad heter sångaren?
B) Låten som spelas är från tvåan i tävlingen, vilket land var det?
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Sport 2017
A) Friidrotts-VM arrangerades i London och Usain Bolt fick kliva ner från 100m-tronen. Usain
tog bronset men vad heter löparen som vann guldet för 100m herrar?
B) Sara Sjöström gjorde stor succe i sim-VM. Hur många guldmedaljer vann hon?
C) Sommar 2017 går fotbolls-VM av stapeln för 21:a gången och värdlandet är Ryssland. I
vilket land kommer fotbolls-VM 2022 spelas samt vad heter den svenska spelare som gjorde
Sveriges segermål avgörandet mot Italien?

Youtuber
En av Sveriges populäraste Youtuber släppte 2017 en uppmärksammad självbiografi.
A) Vad heter Youtubern samt vad är hans smeknamn?
B) Vilken titel har självbiografin?
C) Han blev känd 2010 då han deltog i en realityserie, vilken?

Polarpriset
Vilka 2 personer fick Polarpriset inom populärmusik samt klassisk musik 2017?

Finland
A) För vårt grannland Finland var 2017 ett stort jubileumsår. Vad är det man firar?
B) Mellan åren 2000-2012 hade Finland en kvinnlig president. Vad heter hon?
C) I Sverige kallas hockeylandslaget(herrar) för tre kronor. Vilken smeknamn har våra
ärkefiender Finnarna på sitt landslag?

Google & Instagram
A). Google har släppt statistik över svenskars sökvanor på nätet. Vilket blev årets mest sökta
ord(i Sverige) på google?
Ledtråd: En trendig sak.
B) Vilken kvinna respektive man i världen har flest följare på sina instagram-konto?
Ledtråd: Sång och sport.

#metoo
#metoo fick stor internationell spridning när skådespelaren Alyssa Milano uppmanade andra
kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden me too.
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A) Vad heter Hollywoodproducenten som anklagats för våldtäkt av flera kända
skådespelerskor?
B) I Sverige tog metoo fart när en känd kvinna la ut ett instagram-inlägg med anklagelser
mot Martin Timell. Vad heter kvinnan?
C) Kvinnorörelsen för att stärka kvinnors rättigheter i samhället har pågått länge. Vilket
(obs)val-år var det första år som kvinnor fick rösta i Sverige?
D) Vilket år bildades partiet Feministiskt Initiativ?

Musik
5 låtar från 2017 med svensk anknytning. Vad heter artisten/gruppen samt vad heter låten?
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