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En sång som delar ut levnadsregler
Musik av en artist född 1922
I sångtiteln finns namnet på en stad
En sång eller ett album där man spelar ett
sällsynt instrument
Sången nämner en tidning eller tidskrift
Modern musik på samiska
Ett album eller en låt du skulle ge till en vän
som gåva
Musik relaterad till en idrottsgren
Musik som rekommenderats av din
favoritartist
Musik av en afghanskfödd kvinnlig sångare
Keltisk musik
I verkets titel finns ett väderfenomen
Musik komponerad till Eino Leinos dikter
Musik framförts av en romsk musiker från
Finland
I verkets titel finns en frukt
En sång som enligt dig är väl översatt
från ett språk till ett annat
Musik du skulle vilja vara med och spela
En sång eller ett album som först förbjöds
eller censurerades
Nordiska Eurovisionsrepresentanter
Musik från ett band med mer än tio
medlemmar
Finsk blues
En sång som har något att göra med ditt liv
Musik av ett tyskt band
Finsk filmmusik
Reggaemusik på finska eller svenska
Ett album du skulle ta till en öde ö
Musik av en icke-binär artist
Goatrance
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Sångtiteln eller en del av den är ett
kvinnonamn
Klassisk musik du lyssnar på utomhus en
solig dag
Musik av en ukrainsk artist eller ett
ukrainskt band
Ett verk eller en sång med temat katter
Musik av en artist född på 2000-talet
Sånger från havet
Sångtexten är som ett brev eller
meddelande
Ett rockband eller -artist på scen med
en klassisk orkester
En publikation av skivbolaget Geffen
Records
Musik på ett språk du inte förstår
Resesånger
Juju-musik från Nigeria
I verkets titel finns namnet på en stjärna,
stjärnbild eller planet
Ett livealbum från en konsert 1972
Postrock
Musik av en finsk sångare som sjunger
på svenska
En sång som piggar upp även den
tråkigaste dag
Sångtiteln eller en del av den är ett
mansnamn
Sångtexten är riktad till en ung person
eller ett barn
Musik av en musiker med begränsad
fysisk funktionsförmåga
Sångtexten säger tack till någon eller för
något
Julig instrumentalmusik
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