Norway Open 2015

Runde 2

Spørsmål og svar
Verden, populærkultur og livsstil
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VERDEN
Hvilken europeisk by domineres av høyden Montjuic? Høyden
innehar byens OL-stadion.

BARCELONA
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I hvilket land er billigflyselskapet IndiGo det raskest voksende og
det største flyselskapet?

INDIA
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Hvilket europeisk land har et motiv av sitt høyeste fjell, Triglav
(2864 moh), i flagget?

SLOVENIA
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Det vanligste koreanske etternavnet er Kim med 46 pst av
befolkningen. På tredjeplass finner vi Park med 14,8 pst av
befolkningen, men hvilket navn ligger på andreplass med 21,6 pst
av befolkningen?

LEE/YI/RHEE/YIE
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Hva heter Neptun' største måne som ble oppdaget av William
Lassell i 1846? Den har tatt navn etter sønnen av havguden
Poseidon og havgudinna Amfitrite i gresk mytologi, og var halvt
menneske og halvt fisk.
Emil Berliner fant opp hvilken lydavspiller på 1880-tallet? Denne
lydavspilleren opplever sin renessanse i våre dager.
Hva kalles området rundt Stillehavet kjennetegnet av mange
jordskjelv og høy vulkansk aktivitet? Det deler navn med en sang
skrevet June Carter Cash og Merle Kilgore som Johnny Cash gjorde
populær.
Hvilket geografisk stedsnavn benyttes for krigsskolen i den
amerikanske hæren, grunnlagt i 1802, som ligger ved elva Hudson i
New York?
Hvilken valuta benyttes i landene Iran, Oman og Jemen?

Hvilken forkortelse kan man støte på nær sagt hvor som helst i
Roma? Det betyr Senātus Populusque Rōmānus ("The Senate and
10
People of Rome"), men det er ikke en trebokstavsforkortelse vi skal
fram til.
Hva het den tropiske stormen som i november 2013 herjet i det
vestlige Stillehavet og tok liv av over 6000 mennesker på
11 Filippinene? Det er den kraftigste syklon som noensinne er blitt
målt over land.

TRITON
GRAMMOFON/
PLATESPILLER
RING OF FIRE

WEST POINT/(THE POINT)
RIAL (godta lydlike svar
som RIYAL)
SPQR

HAIYAN/YOLANDA

Hvilken hvitevare var det Josephine Cochran oppfant den første
12 moderne varianten av i 1886?

OPPVASKMASKINEN

I hvilken øynasjon er landets største og landets tredje største øy
13 (Stewart Island) adskilt av Foveaux-stredet?

NEW ZEALAND

Den utgjør et nedslagskrater med diameter på rundt 1 550 km og
14 er omgitt av flere konsentriske ringfjell. Hva heter den største
kjente bassengformasjonen på Merkurs overflate?

CALORIS-bassenget

Hvilket punkt var Wally Herbert den første til å nå til fots den 6.
15 april 1969? Flere andre har hevdet å ha nådd punktet til fots, men
dette var første gang at prestasjonen ble allment akseptert.

NORDPOL-punktet
(aksepter alt med
NORDPOLEN)

Her ser vi et bilde av Hoba, den største kjente enkeltmeteoritten i
verden og den mest massive naturlig forekommende stykke jern
kjent på jordens overflate. I hvilket tynt befolket land befinner
16 denne meteoritten seg?

NAMIBIA

Med sine 3693 moh, hva heter verdens høyeste fjell nord for
17 polarsirkelen?

GUNNBJØRNS FJELL

Hvilken geografisk formasjon i Arizona, USA er det
18 paiuteindianerne kaller "Kaibab", som betyr "fjellet som ligger"
og/eller "fjellet som er opp/ned"?

GRAND CANYON

Hva slags transportmiddel er Artem Mikoyan og Mikhail Gurevich
19 kjent for å ha utviklet?

FLY (MiG)

Hvilken enslig kosmonaut fra Sovjetunionen døde da romfartøyet
Sojuz 1 skulle lande etter endt tur i verdensrommet i 1967? Dette
20 ble det første dødsfallet tilknyttet en romferd (hvor romfartøyet
hadde klart å ta av fra utskytingsrampen).

Vladimir KOMAROV

I hvilket land kalles landets politistyrke for Garda Síochána, eller
21 bare Garda?

IRLAND

På hvilket kontinent finner vi verdens salteste innsjø, Don Juan22 sjøen? Sjøen heter på engelsk: "Lake Don Juan/Don Juan Pond".

ANTARKTIS

I hvilken stor innsjø renner Selenga-elven ut? Elven kalles også
23 Selenge.

BAJKAL-sjøen

Hva heter byen i Uttar Pradesh, nær Agra som ble grunnlagt i 1569
og var hovedstad i mogulriket til Akbar fra 1571 til 1585. Byen ble
24
fraflyttet, muligens grunnet vannmangel, og har siden stått tom.
Den er oppført på UNESCOs verdensarvliste.
Den største togulykken i verdenshistorien fant sted som følge av
tsunamien i 2004 og krevde 1 700 menneskeliv. Tragedien kalles
25
ofte «Queen of the Sea (Line)» etter navnet på togstrekningen. I
hvilket land fant ulykken sted?
Hva heter dataprogrammet lansert av Google i 2011 med mål om
26 å erstatte Java Script som lingua franca for webutvikling på den
åpne webplattformen?

FATHEPUR SIKRI

SRI LANKA

DART

Hva heter dyrlegen som utviklet det første praktiske
27 luftgummihjulet i 1887?

John DUNLOP

Verdens høyeste fjell i en innsjø er vulkanen Concepción på øya
28 Ometepe med sine 1610 moh (relativt til høyden på innsjøen). I
hvilken innsjø ligger øya Ometepe?

NICARAGUASJØEN

29

Hvilken nåværende hovedstad var sentrum for området som sto
for nesten 50 prosent av all oljeproduksjon i verden i år 1900?

BAKU

Med det samme navnet som den østligste provinsen i Panama hva heter det geografiske området som er ”the missing link" når
det gjelder veiforbindelse mellom verdensdelene Sør-Amerika og
Nord-Amerika? Området er forøvrig kjent som et yndet
oppholdssted for ulike geriljagrupper.
30

DARIEN gap

1

2

POPULÆRKULTUR
Hva het den amerikanske TV-serien laget fra 1981 til 1990, som
handlet om vinproduksjon i California? Jane Wyman spilte
Angela Channing, matriarken i serien.
Hvilket verk, som først ble utgitt som føljetong i Le Gaulois fra
1909 til 1910, ble skrevet av den franske journalisten Gaston
Leroux, og ble senere til en kjent musikal av Andrew Lloyd
Webber?
I hvilken film fra 1969 fikk Jack Nicholson sitt gjennombrudd
som den hardtdrikkende advokaten George Hanson?
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FALCON CREST

THE PHANTOM OF THE
OPERA

EASY RIDER

Deres største salgssuksess er albumet ”CrazySexyCool” fra 1994.
Ifølge RIAA og Billboard har de solgt mer enn 65 millioner plater
over hele verden, noe som gjør dem til den mest solgte
kvinnelige R&B-gruppen gjennom tidene. Hvilken gruppe som
besto av Rozonda "Chilli" Thomas, Lisa "Left Eye" Lopes og
Tionne "T-Boz" Watkins?
Narco-corridos, eller narkoballader på norsk, er en
musikksjanger som skaper myter og beskriver narkobaroner som
lokale helter. Eks-presidenten i landet hvor musikksjangeren
hører hjemme, Vincente Fox, prøvde på et tidspunkt å bannlyse
denne musikken. I hvilket land kan man si at narco-corrido er
det lokale svaret på gangster rap?
Hvilket maskert metallband regnes Paul Gray som grunnlegger
av? Han døde i 2010 og hedres på bandets album ".5: The Gray
Chapter" fra 2014.

6

TLC

MEXICO

SLIPKNOT

7

Hvilken tidligere wrestler ligger på andreplass på Forbes liste
over best betalte skuespillere i 2014?

Dwayne JOHNSON/The
ROCK

8

Hva heter det amerikanske tegneserieforlaget som sammen
med Marvel Comics dominerer det amerikanske
tegneseriemarkedet? Forlaget er særlig kjent for å ha skapt
superhelter som Superman, Batman, Green Lantern, The Flash
og Wonder Woman.

DC COMICS

Hvilken skuespillerinne, som har vunnet en Oscar for beste
kvinnelige birolle, fikk mye mediaoppmerksomhet da hun i
oktober 2014 dukket opp med et dramatisk forandret utseende
på den årlige Women In Hollywood Awards i regi av motebladet
ELLE?
9

Renée ZELLWEGER

Hvilket land, et av verdens 10 mest folkerike, er kjent for slike
tradisjonelle orkestre kalt gamelan?

10

INDONESIA

Hvilken musikkgenre forbindes med det franske bandet Gotan
11 Project? Navnet på genren inngår i tittelen på bandets første
album fra 2001?
Den animerte barne-TV-serien Professor Balthazar handler om
en gammel oppfinner som løser ulike problemer og hjelper sine
12 venner i den lille byen de bor i, ved hjelp av en universalmaskin
som lager fantastiske dråper. Den ble produsert 1967-1974 i
hvilket daværende land?
I hvilken mangaklassiker skapt av Katsuhiro Ōtomo begynner
handlingen i 1992 med en enorm eksplosjon av ukjent
13 opprinnelse som totalt ødelegger det meste av Tokyo? Deretter
hopper handlingen til 2030, der vi følger en motorsykkelgjeng
med unggutter i den oppbygde neo-Tokyo.

14

Listen over mestselgende album etter krigen var dominert av
musikalmusikk. Dette holdt helt frem til 1973 da "Tapestry" ble
det mestselgende albumet gjennom alle tider. Hva heter artisten
bak albumet?

Hvilken musikk- og danseform som stammer fra øystaten
Trinidad og Tobago i Karibien, fikk sitt definitive
15
populærkulturelle gjennombrudd i 1956 med låta “Banana Boat
Song” av Harry Belafonte?

TANGO

JUGOSLAVIA

AKIRA

Carole KING

CALYPSO

Hva heter denne forfatteren og tidligere aksjemegleren?
Filmene ”Boiler Room” (2000) og ”The Wolf of Wall Street”
(2013) er basert på hans liv.
16

Jordan BELFORT

Vokalisten Dead tok selvmord i 1991, og gitaristen Euronymous
skal ha laget smykker av skallen hans. I 1993 drepte bassisten
Varg «Count Grishnackh» Vikernes gitaristen Euronymous.
Hvilket beryktet norsk black metal band har gitt ut album som
”De Mysteriis Dom Sathanas” og ”Grand Declaration of War”?
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MAYHEM

Radioprogrammet "The War of the Worlds" laget av Orson
Welles basert på HG Wells's bok med samme navn, er berømt for
å ha skapt panikk da den gikk på radio i 1938, noe som muligens
er noe overdrevet. På hvilken kanal gikk programmet?
Hvilken artist hadde en hit med "All About That Bass" i 2014?
For hvilken musikal ble sangen "There's No Business Like Show
Business" skrevet?
Jaume Marquet i Cot (født i Spania 1976) er nok mest kjent
under sitt kallenavn. Hans spesialitet er å ta seg inn på store
sports- og underholdningsarangementer. Under Eurovision
(Melodi Grand Prix) 2010, kom han seg opp på scenen, og han er
også en kjent, men kanskje ikke så kjær gjest, på
idrettsarrangementer verden over. Hva er hans kallenavn?
Hva heter den amerikanske filmkomponisten som er særlig
kjent for sitt samarbeid med Alfred Hitchcock, blant annet i
filmene” Psycho”, ”North by Northwest”, ”The Man Who Knew
Too Much” og ”Vertigo”? Han har også laget musikken til
klassiske filmer som ”Citizen Kane” og ”Taxi Driver”.

CBS
Megan TRAINOR
ANNIE GET YOUR GUN

JIMMY JUMP

Bernard HERRMANN

Hva heter webtegneserien skapt av amerikaneren Randall
Munroe? Den kaller seg selv «en nettegneserie med romanse,
sarkasme, matte og språk.» Navnet består av fire konsonanter.

23

XKCD

Hvilken forfatter har skrevet "Kunsten å høre hjerteslag" ("The
24 Art of Hearing Heartbeats")? Han har også skrevet "Kunsten å
være den man er" ("A Well Tempered Heart").

Jan-Philipp SENDKER

Fra hvilket land kommer filmen "Den grønne sykkelen"? Filmen
var den første som i sin helhet ble filmet i sitt land. Den handler
25
om jenta Wadjda og er regissert av Haifa al-Mansur. Filmen var
nominert til beste utenlandske film på BAFTA 2014.
Hvilken amerikansk hip hop-band ga ut albumet "Things Fall
26 Apart" i 1999, etter Chinua Achebes bok med samme navn? De
er også kjent som husband i ”Late Night with Jimmy Fallon”.
Hva heter den tyske såpeoperaen opprinnelig basert på den
australske serien ”Sons and Daughters” som har gått på kanalen
Das Erste siden 1995? Serien er særlig kjent for sin banebrytende
27 behandling av LHBT-karakterer, og presenterer biseksualitet og
homoseksualitet som normalt, og homoseksuelle forhold som
likeverdige til heterofile forhold. Serien er av den grunn blitt
svært populær i homofile og lesbiske miljøer i Europa og USA

SAUDI-ARABIA

THE ROOTS

VERBOTENE LIEBE

I løpet av hennes filmkarriere, har hun blitt en av Bollywoods
best betalte skuespillere og en av de mest populære kjendisene i
India. Allerede i 2006 hadde hun etablert seg som en ledende
skuespiller i Hindi-film med hovedroller i svært suksessrike filmer
som ”Krrish” og ”Don”. Hun ga ut sin første singel "In My City" i
2012. Hennes andre singel "Exotic" ble utgitt i 2013, og gikk inn
på listene i land som USA og Canada. Hvilken indisk
filmskuespiller og sanger (født 1982) og vinner av Miss World28 kåringen i 2000, ser vi et bilde av her?

Priyanka CHOPRA

I 1970, etter å ha knust saksofonen i TVen sin, tok den 36-årige
frijazz-saksofonisten fergen til frihetsgudinnen. Da fergen
nærmet seg Liberty Island, hoppet han ut i East River. Liket ble
funnet noen dager senere. Flere av plateinnspillingene hans
regnes som meget viktige for utviklingen i jazzen, f.eks. ”Spiritual
Unity” (1964). Hvilken legendarisk fri-/avantgardejazz29 saksofonist?

Albert AYLER

Hva het denne amerikanske ornitologen som var ekspert på
Karibias fugler? Han er nok mest kjent for å ha gitt navnet til en
litterær figur. Filmene om denne figuren er svært høyt på listen
over tidenes mest innbringende filmfranchiser.
30

James BOND
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LIVSSTIL
Fra hvilket land kommer den gule, middels harde osten
Emmentaler?
Hva er navnet på internettjenesten eid av Yahoo hvor brukerne
kan laste opp fotografier og video (på inntil 90 sekunder) og
dele dem med andre? Tjenesten ble etablert i 2004, og den
introduserte videoopplasting i 2008.
Dette selvforsvarssystemet er minst 300–400 år gammel og
drives nå mest som en avslappende og helsefremmende
kroppsteknikk i form av en rekke nøye definerte
bevegelsesmønstre utført rytmisk og rolig med bestemte
fotstillinger og kroppsholdninger. Hvilken kinesisk kampkunst
bygger på taoistisk filosofi og læren om Yang og Yin, og kalles
også kinesisk skyggeboksing?
Hvilken amerikansk frokostrett består av skiver av ristet brød
(toast) eller delte engelske muffins dekket av røkt bacon eller
skinke, posjerte egg og hollandaisesaus?
Hvilken moteskaper (født 1948) er kjent under aliaset DK?
Hvilken kjent badeby og strand i Los Angeles, USA, ble etablert
av tobakksmillionæren og utbyggeren Abbot Kinney i 1905 som
en fornøyelsespark og miniversjon av en kjent italiensk by med
samme navn (på engelsk)?
Hvilken gass vil, når den inhaleres, fordreie stemmen og gi
opphav til den såkalte "Donald Duck-effekten"?

SVEITS

FLICKR

TAI CHI (Tai chi
chuan/tàijíquán/taijizhang)

EGGS BENEDICT
Donna KARAN
VENICE beach

HELIUM

Hvilket dyrs navn kan settes foran "omsorg" for å få navnet på
en teknikk som praktiseres på nyfødte, vanligvis for tidlig fødte
spedbarn, der barnet blir holdt, hud-til-hud, med en voksen?
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KENGURU-omsorg

Den ligner på ”foundation”, men er tykkere og brukes til å skjule
strukturelle og fargemessige ujevnheter i huden. Den kan for
eksempel anvendes til å skjule mørke ringer under øynene.
Hvilken make-up i kremform?
Hva kalles en fødsel hvor fosterets rumpe og ben passerer
foran resten av kroppen gjennom fødselskanalen?
Hva heter denne tobakksvarianten som plasseres under
leppen og som er populær i Sverige og Norge, men er forbudt i
EU? Produktet utviklet seg fra snuff-tobakk og har vært
gjenstand for til dels betydelig konflikt mellom Sverige og EU.

CONCEALER /DEKK-KREM

SETEFØDSEL

SNUS
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Hvilken online markedsplass hvor brukere kan liste, søke etter,
og bestille overnattingssteder over hele verden ble stiftet i
november 2008 av Brian Chesky, Joe Gebbia og Nathan
Blecharczyk i San Francisco? Nettstedet gir en plattform for å
etablere kontakt mellom vert og gjest, og er ansvarlig for
håndtering av transaksjonen. Nettstedet tilbyr mer enn 500 000
private overnattingssteder i 192 land og mer enn 33 000 byer.

AIRBNB
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Om du støter på en figur laget av René Lalique, hvilket
materiale er den etter all sannsynlighet laget av?

GLASS

14

Hvilket firma selger produkter med blant annet duftene
"Strawberry & Champagne", "Ravishing Love", "Enchanted
Apple" og "Secret Charm"?

VICTORIA’S SECRET

Hva kalles en slik stol som deler navn med et engelsk/britisk
kongehus?
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WINDSOR

Hvilket ord brukes om bakgrunnsmusikken som man støter på
for eksempel i supermarkeder? Det er et registrert varemerke
oppfunnet i 1922 av George O Squier da han patenterte en
innretning for overføring og distribuering av bakgrunnsmusikk
fra grammofonplater over elektrisitetslinjer til arbeidsplasser.
Hvilket hormon på K er kjent som "stresshormonet"? Det har
en rekke fysiologiske effekter i reguleringen av metabolisme,
immunsystem, hjerte og vekst og produseres i binyrebarken.
Hva slags dyr er det i logoen til whiskymerket Glenfiddich?
Hvilken omdiskutert meditasjonsteknikk basert på indiske
tradisjoner, som ble introdusert av Maharishi Mahesh Yogi i den
vestlige verden for ca. 50 år siden, er blant andre regissør David
Lynch en talsmann for?
Hva for noe uvanlig var det Michel Lotito gjorde med en Cesna
150 i perioden 1978 til 1980?
Hvilket senter for avhengige av alkohol og andre rusmidler ble
opprettet av en tidligere amerikansk presidentfrue i 1982?
Mange kjente personer har vært innlagt her.
Hvilket japansk ord som betyr varm kilde, refererer både til de
naturlig varme kildene i Japan selv, og til gjestgiverier og
badeanlegg som omkranser varme kilder? Besøk til disse varme
kildene er svært populært blant innbyggerne i Japan og blant
turister.
Hva heter fonten som dette spørsmålet er
skrevet med? Alle bokstaver tar like stor
horisontal plass. Fonten ble designet av
Howard "Bud" Kettler i 1955 for ligne på
skriften fra en («strike on“) skrivemaskin.

MUZAK

KORTISOL (kortison er ikke
akseptert)
HJORT (alle svar med hjort
aksepteres)
TRANSCENDENTAL
MEDITASJON
SPISTE DET
BETTY FORD Center

ONSEN

COURIER
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Hvilken tradisjonsrikt tysk produsent av sandaler og andre
typer sko, som ble etablert allerede i 1774, er spesielt kjente for
sine korksåler som følger fotens former?
Denne retten består av maismasse som pakkes inn i
dekkbladene på mais eller i bananblader sammen med andre
ingredienser og deretter dampes. Retten brukes enten som
frokost eller som hurtigmat. Hva kalles denne meget
tradisjonelle latinamerikanske retten?

Hvilket produktnavn blir legemiddelet Sildenafil hovedsakelig
markedsført under? Legemiddelet er uformelt kjent som "The
Blue Pill".
Hva heter en slik dukke som markedsføres for islamske barn
som et alternativ til Barbie?
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BIRKENSTOCK

TAMALES/TAMALE

VIAGRA

FULLA

Vinkritiker Clive Coates har skrevet følgende om denne
vinprodusentens beste rødvin: "The scarcest, most expensive and frequently the best - wine in the world. This is the purest,
most aristocratic and most intense example of Pinot noir you
could possibly imagine." Det er også en av de eldste vinmarkene
(om ikke den eldste) hvor det fremdeles foregår vinproduksjon.
Hvilken legendarisk vinprodusent fra Burgund forkortes gjerne
DRC (hvor D'en står for Domaine), og hvor en flaske av
toppvinen gjerne går for €3000 for den billigste årgangen?
Hvilket thailandsk ord som begynner på bokstaven K, refererer
vanligvis til transkjønnede menn (såkalte transkvinner) eller
meget feminine homoseksuelle menn i Thailand? Flere
utdanningsinstitusjoner, selv i utkantene av Thailand, har valgt
å innføre et tredje toalett nettopp for transkvinner.
Hva kalles ullstoffet som jakken til denne elegante herren er
laget av? Jakken kalles på tysk en "Janker" og er laget av en type
grovt ullstoff som inneholder en god del naturlig lanolin.
Klesplagg som dette brukes ofte i Bayern og Tyrol.

Domaine ROMANÉE-CONTI

KATHOEY/KATOEY

LODEN

