
NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
sjunger

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

klädesplagg i 
grönt på scen

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

programledare 
kramar någon

carola-
fläkt

tonartshöjning

christer 
björkman 

i bild

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

långklänning 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till mariette i en 

juryomgång

högsta poäng  
till jessica A. i en 

juryomgång

MELLOBINGO

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

NÅGON FÄLLER  
GLÄDJETÅRAR



MELLOBINGO

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

klädesplagg i 
GULT på scen

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

felix sandman får 
högsta åoäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

blinkade  
klädesplagg

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

NÅGON FÄLLER  
GLÄDJETÅRAR



klädesplagg i 
rött på scen

någon säger vi har 
ett resultat

någon säger 
”tack sverige”

MELLOBINGO

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

felix sandman får 
högsta poäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

högsta poäng  
till jessica A. i en 

juryomgång

NÅGON FÄLLER  
GLÄDJETÅRAR



fler än 
10 st på scen

MELLOBINGO

klädesplagg i 
rött på scen

någon säger vi har 
ett resultat

NÅGON 
på schen bär  

hatt

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

felix sandman får 
högsta poäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

christer 
björkman 

i bild



fler än 
10 st på scen

MELLOBINGO

klädesplagg i 
LILA på scen

någon säger vi har 
ett resultat

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

NÅGON BÄR KEPS PÅ 
SCENEN

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång
tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

felix sandman får 
högsta åoäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

christer 
björkman 

i bild

NÅGON 
på schen bär  

hatt



fler än 
10 st på scen

MELLOBINGO

klädesplagg i 
LILA på scen

någon säger vi har 
ett resultat

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

david lindgren 
dansar

NÅGON BÄR KEPS PÅ 
SCENEN

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARTIN A  

I EN JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

NÅGON BÄR HATT 
PÅ SCHENtonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

mendez får högsta 
poäng i en 

juryomgång 
på scen

hjärtformade 
händer 

i greenroom

JESSICA A. får högsta 
poäng i en juryom-

gång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

christer 
björkman 

i bild

NÅGON 
på schen bär  

hatt



någon i publik gör 
peace-tecken

MELLOBINGO

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

klädesplagg i 
GULT på scen

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

felix sandman får 
högsta poäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

MENDEZ får högsta 
Poäng i en 

juryomgång 
på scen

NÅGON 
på schen bär  

hatt



klädesplagg i 
rött på scen

någon säger vi har 
ett resultat

MELLOBINGO

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

vatten 
på scen

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

hjärtformade 
händer 

i greenroom

felix sandman får 
högsta åoäng i en 

juryomgång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

MENDEZ får högsta 
Poäng i en 

juryomgång 
på scen

NÅGON 
på schen bär  

hatt



klädesplagg i 
LILA på scen

någon säger vi har 
ett resultat

MELLOBINGO

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

NÅGON FÄLLER  
GLÄDJETÅRAR

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

NÅGON SÄGER
 ”TACK SVERIGE”

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

hjärtformade 
händer 

i greenroom

MARTIN A  
får högsta Poäng 
i en juryomgång 

på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

MENDEZ får högsta 
Poäng i en 

juryomgång 
på scen

NÅGON 
på schen bär  

hatt



klädesplagg i 
LILA på scen

någon säger vi har 
ett resultat

MELLOBINGO

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

felsägning av
jurygrupps-

representant

FLER ÄN 10 PÅ SCEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

NÅGON FÄLLER  
GLÄDJETÅRAR

tonartshöjningfab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

NÅGON SÄGER
 ”TACK SVERIGE”

fab freddie säger 
hodeladi

ARTIST KASTAR 
SLÄNGKYSS IN 

I KAMERA

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

MARTIN A  
får högsta Poäng 
i en juryomgång 

på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång



fler än 
10 st på scen

MELLOBINGO

klädesplagg i 
rött på scen

någon säger vi har 
ett resultat

någon på scen  
bär fluga

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

fab freddie säger 
hodeladi

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

MENDEZ får högsta 
Poäng i en juryom-

gång 
på scen

pyroteknik 
på scen

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

christer 
björkman 

i bild

ROLANDZ FÅR NOLL 
POÄNG FRÅN EN 
UTLÄNDSK JURY

NÅGON 
på schen bär  

hatt



fler än 
10 st på scen

MELLOBINGO

klädesplagg i 
GULT på scen

någon säger vi har 
ett resultat

NÅGON 
SNUBBLAR TILL 

PÅ SCEN

david lindgren 
dansar

artist kramar 
annan artist 
i greenroom

HÖGSTA POÄNG TILL 
MARIETTE I EN 
JURYOMGÅNG

FAB FREDDIE 
HISSAS I LUFTEN

bidrag har noll  
poäng efter första 

juryomgång

carola-
fläkt

tonartshöjning

fab freddie  
sjunger

bidrag med noll 
poäng efter tre 

jurygruppers 
poängutdelning

någon i publiken 
gör peace-tecken

ROLANDZ FÅR NOLL 
POÄNG FRÅN EN 
UTLÄNDSK JURY

fab freddie säger 
hodeladi

någon i publik gör 
peace-tecken

hjärtformade 
händer 

i greenroom

MENDEZ får högsta 
Poäng i en 

juryomgång 
på scen

felix sandman får 
högsta Poäng i en 

juryomgång 
på scen

FREDRIK KEMPE  
I BILD

KLÄDESPLAGG 
TAS AV

DAVID LINDGREN 
SKÄMTAR OM NÅGOT 

NAKET

högsta poäng  
till ingrosso i en 

juryomgång

christer 
björkman 

i bild


