
Los Bando Immortale – Kateri član skupine si? 
Grim, Axel, Thilda in Martin so člani odpuljenega benda Los Bando Immortale. Vsak je čisto svoj (kljub temu, da 

to ni vedno lahko), druži pa jih ljubezen do glasbe in prijateljstvo. Te zanima, komu si najbolj podoben? Reši hitri 

kviz. 

 

Kateri inštrument bi najraje igral? 

a) kitaro 

b) bobne 

c) violončelo 

d) raje bi pel/a, zato mikrofon. 

 

Katero zvrst glasbe najraje poslušaš? 

a) Rock 

b) Rock 

c) Rock in klasična glasba 

d) Rock 

 

Drugi bi me opisali kot osebo, ki je: 

a) zabavna in hecna 

b) mirna in predana 

c) iskriva in sramežljiva 

d) pogumna in drzna 

 

Moja šibka točka je: 

a) hitro se užalim 

b) včasih sem neuvideven/na 

c) težko navežem stike z drugimi 

d) težko se uprem pričakovanjem drugih 

 

Kako preživljaš svoj prosti čas? 

a) pojem, pojem, pojem! 

b) vadim s svojim bendom 

c) v svoji sobi vadim igranje inštrumenta ali se učim 

d) ukvarjam se s športom 

 

Koga bi povabil/a na svoj koncert? 

a) svojo simpatijo 

b) svoje starše 

c) nikogar 

d) nikogar, a bi se moji starši na koncu vseeno prikazali 

 

 

Preštej, katere odgovore si zbral najpogosteje: A, B, C ali D. 

Poglej rezultate na drugi strani. 



 

Rezultati 

Zbral-a si največ odgovorov:  

 

A – Ti si Axel!      
Si precej trmoglava oseba, težko ti je priznati napake in hitro se ujeziš. 

Toda pod vso to trmo se skrivata zelo veliko srce in romantična duša, 

zaradi česar se pogosto brezglavo in na vso moč zatrapaš v prikupna 

bitja iz svoje okolice. Za svoje prijatelje narediš  

vse in to je najlepša vrlina. 

 

 

B – Ti si Grim! 
Si zelo zrel/a za svoja leta. Tvoj največji cilj v življenju je postati 

uspešen/a glasbenik/ica. 

Do svojih prijateljev in družine si zelo pozoren/a. Vedno se potrudiš, da 

najdeš prave besede, ko je koga treba potolažiti, pri tem pa mnogokrat 

pozabiš nase. Včasih je treba komu povedati tudi kruto resnico, zato se le 

opogumi in povej tistemu prijatelju, ki fuša, da bo potreboval še kar 

nekaj ur solo petja, preden bo postal slaven pevec. 

 

 

C – Ti si Thilda!  
Večino časa se skrivaš v svojem svetu, daleč od ostalih, zato te okolica 

dojema kot zelo nežno in tiho bitje, v resnici pa v sebi skrivaš tudi divjo 

plat, ki se pokaže le, ko si skupaj s svojimi najboljšimi prijatelji, s katerimi 

te ni strah biti, to kar si. 

Odlikuje te preudarnost in potrpežljivost, a seveda ima vse svoje meje - 

fušanja pač ne preneseš, saj tvoja virtuozna ušesa ob njem trpijo. 

 

 

D – Ti si Martin! 
Družina in prijatelji ti pomenijo vse na svetu, čeprav so marsikdaj 

tečni in ti gredo na živce. Do njih si zelo skrben/a in ustrežljiv/a in 

vedno narediš vse, za kar te prosijo, saj jih nočeš razočarati. A ne 

pozabi, da se je včasih treba tudi postaviti zase in za svoje sanje. 
 

 

 

 

 

 

 

 


