
EUROVISION BINGO EUROVISION BINGO

Bli Eurovisionfestens bingomästare!

Kryssa över när något i rutorna inträff ar. 

Vid helt kryssad lodrät / vågrät rad får du BINGO!

Bli Eurovisionfestens bingomästare!

Kryssa över när något i rutorna inträff ar. 

Vid helt kryssad lodrät / vågrät rad får du BINGO!

Lagnamn: ___-----______________ Lagnamn: ___-----______________

Förra årets 
vinnare 
sjunger

Nul Points...
(Ett bidrag får 
inte en enda 

poäng)

Ansikte 
med målad 
fl agga syns

Poäng-
utdelaren 
sjunger ut 

sin 12:a

Poängen 
presenteras 
på franska

Någon 
tackar för en 
fantastisk 

show

Prelude To 
Te Deum 

spelas 
(Eurovision 

Anthem)

Prayer hands
i Green Room

Regnbågs-
fl agga i 

publiken

Artist 
sjunger på 
sitt eget 

språk

Vatten på 
scenen!

Program-
ledarna 

smickrar 
varandra

Falsksång

Svenska
kommen-
tatorerna
syns i bild

Kisspaus!
(Så dålig låt att 
någon passar 

på att gå ifrån)

”Carolafl äkt”

Sverige får 
en 12:a

Flygbild 
över 

Tel Aviv

“Douze 
Points!”

Executive 
Supervisor 

Jon Ola Sand
syns i bild

Någon har
bytt outfi t

Ett bidrag får 
12 poäng från 
grannlandet

Shalom!
(Någon hälsar
på värdlandets

språk)

Eld på 
scenen!

Eld på 
scenen!

___-----______________ ___-----______________

Konfetti-
kanon!

Shalom!
(Någon hälsar
på värdlandets

språk)

Sverige får 
en 12:a

Prelude To 
Te Deum 

spelas 
(Eurovision 

Anthem)

Vatten på 
scenen!

Någon har
bytt outfi t

”Carolafl äkt”

Kisspaus!
(Så dålig låt att 
någon passar 

på att gå ifrån)

Regnbågs-
fl agga i 

publiken

“Douze 
Points!”

Executive 
Supervisor 

Jon Ola Sand
syns i bild

Program-
ledarna 

smickrar 
varandra

Ett bidrag får 
12 poäng från 
grannlandet

Svenska
kommen-
tatorerna
syns i bild

Poängen 
presenteras 
på franska

Flygbild 
över 

Tel Aviv

Falsksång

Förra årets 
vinnare 
sjunger

Artist 
sjunger på 
sitt eget 

språk

Konfetti-
kanon!

Nul Points...
(Ett bidrag får 
inte en enda 

poäng)

Någon 
tackar för en 
fantastisk 

show

Poäng-
utdelaren 
sjunger ut 

sin 12:a

Prayer hands
i Green RoomAnsikte 

med målad 
fl agga syns


