
Hela konserten låt för låt
LÅTLISTAN

Message in a bottle -
3 getingar
Stark inledning med en

bas så tung att den får
skallen att vibrera.
Synchronicity II - 2

getingar
Skicklig musikermusik som illustreras nostalgiskt på videoskärmarna.
Walking on the moon - 2 getingar
Joddlande allsång, men låten byter tempo för ofta för att orka lyfta.
Voices inside my head - 1 geting
En av bandets svagare låtar kantrar i ett ganska vidrigt gitarrsolo.
Don’t stand so close to me - 2 getingar
Avancerad version med tretton utsvävningar för mycket.
Driven to tears - 1 geting
En gäspning som väcker publiken med ett störande gitarrsolo mot slutet.
Truth hits everybody - 2 getingar
Rak poplåt med sned, men okej, refräng.
Hole in my life - 1 geting
Police lattjar nonchalant och kryddar med att spela ”Hit the road Jack”.
Every little thing she does is magic - 2 getingar
Publiken älskar att få en gammal bekant att tralla med i.
Wrapped around your finger - 3 getingar
Snygg reggaerock med årets mest avancerade percussion-insats.
De do do do, de da da da - 0 geting (överkorsad)
Police egen lilla ”Oblida oblada”-blaha blaha. Med årets löjligaste allsång,

givetvis.
Invisble sun - 1 geting
Muzak medan bilder på fattiga, rädda och sjuka barn visas på

videoskärmarna.
Walking in your footsteps - 1 geting
Rörig panflöjtsrock utan charm eller riktning.
Can’t stand losing you - 2 getingar
Tillfälligt sväng uppstår innan Police ballar ur i kvällens mest

malplacerade jam.
Roxanne - 1 geting
Fantastisk låt som mynnar ut i en lång fusionsession som bara en

Polarjury kan älska.

EXTRANUMMER:
King of pain - 2 getingar
Sting spänner musklerna men orkar inte lyfta den här heller.
So lonely - 3 getingar
Enda stunden under kvällen där Police visar spontan spelglädje.
Every breath you take - 1 geting
Saknar den dova basgången och det suggestiva drivet och låter som en

misslyckad kompromiss.
Next to you - 1 geting
Meningslöst punkrockig final.
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