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Ett verk som har ett löfte eller en önskan i
sitt namn
Ett album med enfärgat konvolut
En barnsång som handlar om ett exotiskt
djur
En sång som huvudsakligen handlar om ett
föremål och det finns en berättelse i
anknytning till detta
Herdemusik
En sång eller melodi som skildrar vänskap
eller berättar om en vän
Ett album med ljus och skugga på
konvolutet
Musik inspirerad av Kalevala
Instrumentalmusik av en japansk
kompositör
Musik eller ett album publicerat år 1971
Ett verk som har en fågel i sitt namn
Ett verk av en polsk kompositör
Musik av en transsexuell musiker
Musik framförd på hawaiiska
Sånger med övernaturligt innehåll
En sång eller ett verk som baserar sig på
eller är inspirerad av en bok
Ett stycke eller ett album inspirerat av dans
Sånger till mor
Bossa nova-musik från Brasilien
Tre vinnare i Eurovision Song Contest
från olika årtionden
En sång som handlar om hår
Musik framförd av en swingorkester
Krautrock
Musik av en artist eller musiker med
begränsningar i synen, hörseln eller något
annat sinne
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Ett verk av en finländsk nutidskompositör
Musik av en kanadensisk artist
Musik av en filippinsk artist eller grupp
En sång som sjungs på fler än ett språk
En klassiker inom elektronisk musik
Vaggvisor från hemlandet och hela världen
Ett verk med en veckodag i namnet
Nu metal-musik
Musik framförd på traditionella kinesiska
instrument
Ett album från 2000-talet med progressiv
rock
En opera uppförd på italienska
En skiva utgiven av skivbolaget
Chess Records
Ett finskspråkigt album som publicerats på
2000-talet
Musik framförd på munspel
Mariachimusik
Musik av en sångare som lyckats ta sig från
en ensemble till en solokarriär
En skiva utgiven av skivbolaget Island
Records
Musik framförd av en popsångare från Iran
En sång som handlar om en nalle eller
en docka
Ett verk där man spelar nyckelharpa
Musik av en grupp som har fyra bokstäver
i sitt namn
Rockmusik från Thailand
Ett soundtrack från en animerad film
Ett album som publicerats år 2021
Solosånger komponerade av
Oskar Merikanto
Julmusik framförd av en finländsk kör
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