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Vier Brillens jultävling
Nu är det jul igen och därmed dags för den traditionella jultävlingen. I år är det extra 
lätt. Identifiera vilken av nedan nämnda låtar som Joen sjunger och hitta på ett bra 
ämne för en Vier Brillen-låt. Bland de rätta svaren kommer juryn att välja ut den som 
har bäst textidé.

1. Vi ska alla dö en gång
2. Mordet på Annabelle Olsson
3. En skakande artikel
4. I drömfabrikens våld
5. Jag hade femma i syslöjd

 

Foto: Sven Axelsson

Pris
Vinnaren kommer få den fina boken "Historiska nyheter", skriven av Vier Brillens 
saxofonist Kristian Wedel.

Tryck nu här och skriv följande i mejlet:
1. Joen sjunger låt nr x.
2. Jag föreslår att Vier Brillens nästa hit ska handla om ...

Svara senast 20 januari. 
Lycka till och god jul.

 
Vad är Vier Brillen? Vad spelar vi för musik? Har vi haft några spelningar? Läs mer
Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här (skriv "nej" i mejlet).
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