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1. Musik uppförd av en trio
2. Barockmusik
3. Ett musikstycke eller ett album som
publicerades år 1970
4. En skiva som har en hand på sitt omslag
5. Musik som har med vatten att göra
6. Samisk musik
7. Ett soundtrack som vunnit en Oscar
8. En kompositör, grupp eller artist från Island
9. Rapmusik från Finland
10. Musik du tycker är dramatisk
11. Musik av en artist som gick bort år 2019
12. En skiva som har en målning eller teckning på
sitt omslag
13. Musik som helt eller delvis är uppförd på
dialekt
14. Musik som har med mat att göra
15. Ett kyrkomusikverk som har med påsken att
göra
16. Musik som är kryddad med skratt
17. Ett rockalbum som har en bild av bandet på
sitt omslag
18. En kuplett
19. Vårlig musik
20. Traditionell musik från Afrika
21. Klassisk spansk gitarrmusik
22. Musik av en artist som undervärderats enligt
dig
23. Musik av en jazzmusiker född år 1920
24. Musik från Latinamerika

25. Finländska valser eller krigstida sånger
26. Musik som innehåller joddling
27. Barnmusik uppförd av barn
28. Musik som är komponerad till lyrik
29. Ett musikverk som är under en minut långt
30. Musik med havsmotiv
31. Musik av en ensemble som har medlemmar
från olika världsdelar
32. Musik som en finländsk artist uppför på ett
främmande språk
33. Musik som utgår från sagor
34. En skiva som utgivits av skivbolaget
Ondine
35. Musik som innehåller ljud från naturen
36. Klezmermusik
37. En duett uppförd av en man och en kvinna
38. Musik av en kompositör född år 1820
39. En klassiker inom punken
40. Musik där man härmar djur
41. Fadomusik
42. Ett musikverk där månen har en huvudroll
43. Spelmusik
44. Körmusik komponerad av Thomas Tallis
45. Musik som har födelse som tema
46. Finländsk jazz
47. Ett album eller musik som publicerats
år 2020
48. Black metal
49. Tre nationalsånger eller landskapssånger
50. Julig harpmusik
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