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Har du koll på vad som är på gång i kulturvärlden?
Testa dina kunskaper i veckans kulturquiz!

Skriv ut

Rätta artikel

Spara artikel

1 I dag, tisdag, utkommer debattboken ”Populistiska manifestet”. Vilken författarduo står
bakom boken?
A Jenny Wrangborg och Aase Berg
B Åsa Linderborg och Göran Greider
C Johan Jönson och Daniel Suhonen
2 På onsdag kväll uppträder Godspeed You! Black Emperor på Vasateatern. Vilken
genrebeteckning brukar sättas på deras musik?
A postrock
B grunge
C krautrock
3 På torsdag och fredag öppnar konstmässorna Supermarket Art Fair respektive Market Art
Fair. Den förra startade som en reaktion mot den senare. Hur många år yngre är
Supermarket?
A2
B4
C6
4 På fredag är det svensk premiär för Jesper Ganslandts nya film ”Jimmie”, som handlar om
en fyraåring som måste fly med sin pappa och lämna mamma hemma. Vad hette regissörens
långfilmsdebut?
A ”Man tänker sitt”
B ”Apan”
C ”Farväl till Falkenberg”
5 På lördag har ”Bang” premiär på Kulturhuset Stadsteatern. Pjäsen handlar om den
banbrytande DN-reportern Barbro Alving. Vem var hennes stora förebild som hon ville
skriva en biografi om?
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A Ellen Key
B Elin Wägner
C Mary Wollstonecraft
6 ”I’m leaving the table, I’m out of the game”, skrev Klas Östergren i samband med avhoppen
från Svenska Akademien i slutet av förra veckan. Vem hämtade han citatet från?
A Gustav III
B Bob Dylan
C Leonard Cohen
7 Ljudböcker debatteras friskt i litteraturvärlden just nu. Den strömmade ljudboken har sitt
ursprung i talboken, som skapades för att ge synskadade vuxna tillgång till litteratur. När
skedde det?
A I USA på 1930-talet
B I Sverige på 1960-talet
C I Norge på 1980-talet
Rätt svar: 1B, 2C, 3B, 4C, 5B, 6C, 7A

Till toppen

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera
artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med
andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för
andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi
bedömer är olämpliga.
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Ingen har skrivit något än, starta diskussionen.
Läs om hur Ifrågasätt använder cookies.
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