
ARTS AND CULTURE

1

Hvilken tittel har alle medlemmene av en konklave, 

forsamlingen som har som viktigste oppgave å velge ny 

pave?

2
En av de fire versjonene av dette maleriet av Edvard Munch 

skal bli solgt på auksjon i mai 2012. Hva er tittelen?

3
Hvilken gresk filosof er nært knyttet til sitatet "Alt jeg vet, er 

at jeg intet vet"? 

4 Hva kalles personen som leder bønnen i en moské?

5 I hvilken italiensk by finner vi kunstmuseet Uffizi?

6

Hva heter denne mannen, som  ble tildelt Nobels fredspris i 

1952, for sin fredsfilosofi "respekt for livet"? Han er 

antagelig mest kjent for sitt arbeid med sykehuset 

Lambaréné i Gabon i Afrika.

7
Hvem er den øverste guden i Åsgard, gudenes land, i norrøn 

mytologi?

8
Hvilken øy var fra 1884 kontrollert av Nederland i vest, av 

Tyskland i nordøst og av Storbritannia i sørøst?

9
I hvilken afrikansk republikk het de første to presidentene 

Muhammad Naguib og Gamal Abdel Nasser?

10
Hva heter denne mannen, som var Kinas leder fra 1978 til 

han gikk av i 1992?

11

Hva var navnet på livvaktstyrken til de romerske keisere, 

som hadde stor makt og som ofte myrdet keisere som 

motarbeidet dem? De var en dominerende faktor i de 

romerske maktkorridorer til Konstantin oppløste dem på 

300-tallet.



12

Sett sammen landene Australia, Danmark, Kamerun og 

Portugal med året kvinner fikk stemmerett: 1901, 1915, 

1956 and 1976.

13

I hvilket tiår fant følgende sted: Händels Messias   blir 

uroppført, Anders Celsius utvikler sin egen temperaturskala, 

Madame de Pompadour blir offisielt presentert ved hoffet 

til Louis XV av Frankrike, Vitus Bering dør og Fredrik den 

store av Prøyssen invaderer Silesia og starter dermed den 

østerrikske arvefølgekrigen.

14

Hvilket folk eller sivilisasjon som holdt til på kyststripen som 

i dag er en del av Syria og Libanon, og som ble det ledende 

handelsfolket omkring 1100 år før Kristus? Navnet deres 

kommer av gresk for fargen rød, og skyldes purpurfargen 

som ble produsert av dette folket.

15
Hvilken polsk nasjonalhelt og nasjonalleder er denne 

kunstige haugen i Krakow i Polen et monument for?

16
Hva het den sveitsiske symbolisten som malte dette bildet, 

kjent som De dødes øy - Toteninsel?

17
Hvilken delstat ble i 1959 den foreløpig siste til å innlemmes 

i USA?

18 Nevn et leveår for skulptøren Auguste Rodin.

19

Hva het Napoleons mest berømte hest? Den er oppkalt etter 

et slag som ble utkjempet i 1800. Hesten tjente sin herre 

gjennom mange slag og ble selv såret åtte ganger. Den døde 

i 1831 og overlevde dermed Napoleon med nærmere ti år.

20
Hvilken guddom i hinduismen er lett gjenkjennelig på sitt 

elefanthode?

21
Til hvilket land hører øya Leyte, mest kjent for slaget ved 

Leyte i 2. verdenskrig?



22
Hva er Toonela i estisk og Mictlan i aztekisk mytologi 

eksempler på?

23

Han var kurfyrste av Sachsen fra 1694 til 1733 og konge av 

Polen fra 1697 til 1706. I tillegg til å være hersker var han 

kjent for å kunne bøye hestesko med bare nevene. Vi vil ha 

navn og nummer ELLER navn og tilnavn.

24
Hvilken britisk filosof som levde fra 1748 - 1832 regnes som 

grunnleggeren av utilitarismen?

25

Hvilken amerikansk president er dette monumentet i 

Washington DC en memorial til? Det ble designet av John 

Russell Pope, og sto ferdig i 1943.

26
Hvilken kunstner malte Friheten leder folket  til minne om 

juli-revolusjonen i 1830?

27
Hvilken humanist og teolog skrev essayet Morias Enkomion  - 

 Dårskapens pris, som ble trykket i 1511?

28

Hva heter med et hebraisk ord den høyeste form for 

utstøtelse fra det jødiske samfunnet? Tilsvarende 

ekskommunikasjon i katolisismen medfører det en total 

eksklusjon, hvor de gjenværende ikke kan (eller vil) ha noen 

form for kontakt med den utstøtte (shunning). Et av de mest 

kjente tilfeller var den nederlandske filosofen Baruch 

Spinoza, men også Leon Trotskij fikk denne dommen av 

rabbiene i Odessa, i 1918.

29

Denne mannen og hans kone Pyrrha var de eneste 

overlevende etter en flom som ble sendt for å straffe 

menneskene for deres synder og overmot. Mannen ble 

rådet av sin far,  titanen Prometevs, til å bygge en ark for å 

overleve, noe som gjør ham til det greske svaret på Bibelens 

Noa. Hvem?

30
Hvilket afrikansk historisk rike ble grunnlagt av Sundiata 

Keita?

31

Denne japanske kunstbevegelsen ble grunnlagt av blant 

andre Jiro Yoshihari i 1954. XXX-manifestet ble publisert i 

1956 og er opptatt av skjønnheten i ødeleggelse og forfall. 

XXX hadde stor innflytelse på Fluxus-bevegelsen på 1960-

tallet og skapte en rekke verker som var forløpere til 

happenings og installasjoner. Hva kalles denne japanske 

avantgarde-kunstbevegelsen, med et navn som betyr 

"konkret" (i motsetning til "abstrakt") på japansk?



32

"Kunstnerdritt" - Merda d'artista, er et kunstverk bestående 

av 90 blikkbokser á 30 gram, med teksten 

Artist's Shit

Contents 30 gr net

Freshly preserved

Produced and tinned

in May 1961

trykket på hver enkelt. En av disse  boksene ble solgt på 

auksjon i 2008 for nærmere 100.000 pund. Hvilken italiensk 

kunstner, som døde 29 år gammel i 1963, sto bak verket 

som altså angivelig inneholder hans eget ekskrement?

33

Denne amerikanske filosofen (b. 1924) har estetikk som 

spesialitet og har en doktorgrad fra Columbia University, 

hvor han har undervist siden 1951 og nå er professor 

emeritus. Han er mest kjent for begrepet "the artworld" 

(kunstverdenen), som innebærer at eldre definisjoner av 

"kunst" har mistet sitt betydningsinnhold og at institusjoner 

som museer har definisjonsmakten, ikke selve 

kunstverkene. Han hadde stor innflytelse på George Dickies 

institusjonsteori om kunst. Hva heter han?

34

Hvilket rike ble grunnlagt 300 f.Kr. der regionen Bengal 

ligger i dag? Det ble beskrevet av den greske reisende 

Megasthenes i verket Indica .

35

Sebastião José de Carvalho e Melo var førsteminister i 

Portugal for kong Josef 1 fra 1750 til 1777, og de facto 

statsoverhode i landet. På 1750-tallet sørget han for å 

iverksette vidtrekkende økonomiske reformer og 

modernisering av landet, og han gjorde blant annet 

regionen Douro til hovedproduksjonsområde for portvin. 

Hans styreperiode, og også arkitekturstilen som ble 

dominerende etter gjenoppbyggingen av Lisboa etter 

jordskjelvet som ødela byen i 1755 har navn etter ham og 

stedet han var marki av. Hva var hans navn?

36

I hvilken kultur og religion i Chile og Argenting spiller 

machis, eller sjamaner, en viktig rolle? Machiene er oftest 

kvinner, og de kommuniserer med ånder og fungerer som 

orakler i landsbyene.

37

Hva kalles med et fransk ord teknikken hvor man dekorerer 

et objekt med fargede papirutklipp, i kombinasjon med 

maling, bladgull og andre materialer? Kubistene brukte f.eks 

utklipp fra aviser som ble inkorporert i collager.

38
Hvilket ord som på sanskrit betyr "stor helt" brukes om 

grunnleggeren av jainismen, Vardhamāna?



39

Hva het den tyske legen og filosofen som var en av skaperne 

av moderne eksistensfilosofi? I hovedverket Philosophie fra 

1932 hevder han at opplevelsen av eksistensen må være 

filosofiens utgangspunkt. Etter krigen var han sterkt opptatt 

av spørsmålet om tyskernes kollektive skyld for nazismens 

forbrytelser (Die Schuldfrage, 1946), og spørsmålet om 

Tysklands gjenforening.

40

I 1914 fikk Canada sin egen Titanic-ulykke, da et 

passasjerskip i sterk tåke kolliderte med det norske 

fraktskipet SS Storstad, 29. mai 1914. 1012 mennesker 

omkom. Det var stor uenighet om hvem som hadde skylden 

av de to skipene, og Canadas og Norges myndigheters 

undersøkelser konkluderte med å legge skylden over på 

motparten. Hva het det canadiske skipet, som ligger på 

bunnen av St.Lawrence-elven?

CIVILISATION

1
Hvilken (tidligere) statsleder ble drept i byen Sirte, den 20. 

oktober 2011?

2

Tidliger kalt eskimoer, hvilket ord fra deres eget språk 

betegner nå folkegruppene som holder til i nordområdene i 

Canada, Grønland, samt deler av Alaska og i Sibir i Russland?

3

Hvilken kirke ble opprinnelig designet av Donato Bramante, 

men senere svært mye endret av etterfølgende arkitekter, 

deriblant Raphael og Michelangelo? Kirken sto ferdig i 1590, 

84 år etter at grunnstenen ble lagt ned.

4 Hva heter hovedstaden i Nord-Korea?

5

Hva er det opprinnelig persiske ordet for en gruppe 

reisende, ofte handelsreisende, som var vanlig i 

ørkenområder og langs Silkeveien i middelalderen?

6
Hvilken øy i USA ga navn til utviklingsprosjektet for 

atombomben under andre verdenskrig?

7
Hvilket land besluttet EU i januar 2012 å iverksette en 

økonomisk embargo mot?

8
Hva defineres i lingvistikken som "to vokaler uttalt etter 

hverandre i samme stavelse"?

9
Hva kalles denne søyleordenen, som er en av de tre 

klassiske greske?

10

Hvilken amerikansk sivilisasjons kalender fullfører i 2012 en 

stor syklus på 13 baktuns,  noe som har fått 

dommedagsprofeter til å spå at en stor katastrofe vil finne 

sted den 21. desember i år?



11
Flyselskapet Malév gikk konkurs i 2012, etter 66 års drift. I 

hvilket land var Malév nasjonalt flyselskap?

12
I hvilket land heter lyntoget AVE? Landet har nest flest antall 

kilometer med høyhastighetstog i verden, etter Kina.

13

Søkemotoren Ask.com hadde et annet navn da den startet 

opp i 1996, og fremdeles omtales den tidvis med dette 

navnet. En fiktiv mannlig tjener var en del av navnet og 

logoen. Vi vil ha navnet på søkemotoren eller tjeneren. 

14

Hvilken oppfinnelse forbindes med Thomas Newcomen? 

Han bygget sin på begynnelsen av 1700-tallet, og denne ble 

utgangspunktet for stadig bedre utgaver utviklet av folk som 

kom etter ham.

15

Hva er det finske uttrykket for indre kraft og pågangsmot, 

som også gir navn til en serie pansrede personellkjøretøy fra 

selskapet Patria?

16

I løpet av sin 20 år lange karriere ble han den første som 

seilte rundt Australia. Hva heter denne kapteinen, født i 

1774, et navn som er å finne igjen i mer enn hundre steds- 

og andre geografiske navn i Australia?

17

Hvilket selvstyrt område ble i oktober 2011 opptatt som 

fullverdig medlem av UNESCO, mot stemmene til 14 av 

medlemslandene?

18

Det ble aldri bygget noen modell av dette patentet som 

virket, men likevel er patentadvokaten Nathan Ames kjent 

for å ha patentert for første gang i 1859?  Oppfinnelsen ble 

videreutviklet, og i dag er den å finne i hovedsakelig tre 

utforminge: parallell, kryss og flerparallell. Det finnes også 

ulike bredder som varierer fra 400 mm til 1000 mm. Noen 

tidlige produsenter var Hallé, Hocquardt og Piat, men i dag 

er det andre produsenter som dominerer.

19 Hvilken by ble grunnlagt av kalif Al-Mansur i år 762?

20

Hva het oljeselskapet som ble grunnlagt av John D. 

Rockefeller i 1870, og som 20 år senere kontrollerte 

nærmere 90% av oljemarkedet i USA, noe som bidra til å 

gjøre grunnleggeren til den rikeste mann i moderne historie?



21

Hva ble slike innretninger av bambus brukt til? De ble første 

gang beskrevet på 1860-tallet, men er antakelig utviklet 

flere hundre år tidligere. De var svært viktige for å overleve i 

et område i Polynesia hvor ressursene kunne være knappe.

22
Hvilket språk var det som gradvis erstattet sumerisk som 

talespråk en gang mellom 3000 og 2000 f.Kr.?

23
I akademisk sammenheng, hva står den latinske forkortelsen 

PhD for?

24

Kjent under en forkortelse på fire bokstaver, hva heter den 

kinesiske banken som er verdens største, og som også er 

blant verdens 10 største selskaper, i følge Forbes? Her 

godtar vi forkortelsen, eller det EKSAKTE engelske navnet.

25

Han studerte under den sveitsiske pedagogen og 

reformatoren Johann Heinrich Pestalozzi og var en av de 

første som erkjente at barn hadde spesielle behov i 

undervisningen. Hva het denne pedagogen (1782-1852), 

som utviklet konseptet med barnehager?

26

I 2009 ble svensken Lars Olofsson administerende direktør i 

en av de største butikkjedene i verden. Den første butikken 

ble åpnet nær et veikryss i en forstad til Annecy i 1958, og i 

dag er mer enn 470 000 mennesker ansatt i kjeden. Hva 

heter kjeden, som bruker denne logoen?

27

Hvilket land består av ni administrative enheter: fem 

regioner som kalles mintaqah og fire guvernorater som 

kalles muhafazah? Dhoar er den største av disse og er 99 

300 km2 stor. Regionshovedstaden her heter Salalah og er 

landets nest største by.

28
To av verdens lengste hengebroer, Runyang-broen og 

Jiangyin-broen går over samme elv. Hvilken elv?

29

Dette er regnet som et av verdens fremste land for 

bekvemmelighetsflagg. Hvilket afrikansk land har over 2500 

skip registrert i sin flåte, hvorav godt over 90 prosent er 

utenlandskeide?

30

Denne parken på nedre Manhattan ble kalt Liberty Plaza 

Park da den ble åpnet i 1968. Under terrorangrepene 11. 

september 2001 ble den nesten helt ødelagt og fikk sitt nye 

navn etter direktøren i Brookfield Office Properties, som eier 

parken, i 2006. Hva heter parken, som havnet i nyhetene da 

mange av demonstrantene i Occupy Wall Street-opprørene 

brukte parken som leirplass fra september til november 

2011?



31

Kamla Persad-Bissessar ble den første kvinnelige 

statsministeren i sitt land da hun etterfulgte Patrick 

Manning i mai 2010. Hun tok samtidig over hans verv som 

leder for Samveldet (Commonwealth). Selv om hun ble 

rammet av denguefeber i august 2011 fortsatte hun å jobbe, 

men under konstant legetilsyn. I hvilket land er Persad-

Bissessar regjeringssjef?

32

Hva heter denne mannen, som var marskalk av 

Sovjetunionen, og som kommanderte den sovjetiske 

vestfronten frem til februar 1943, og som deltok ved slaget 

ved Kursk? Han nådde Berlin før konkurrenten Zhukov, men 

Stalin lot sistnevnte få æren av å innta byen. I 1955 ble han 

den nyopprettede Warsawapaktens første sjef, og han ledet 

undertrykkelsen av oppstanden i Ungarn i 1956. To ganger 

Helt av Sovjetunionen, ble han begravet i Kremlin etter sin 

død i 1973.

33

Hva er det greske ordet for "liten konvolutt", som også er 

sjargong for korrupsjon i form av bestikkelser og under 

bordet-transaksjoner som er utbredt i Hellas? 

34

Kjent som "Garbo of the Skies", hva het denne new 

zealandske flypioneren, som i 1936 foretok den første solo 

flygningen fra England til New Zealand? I 1938 ble hun 

første kvinne som ble tildelt Fédération Aéronautique 

Internationale, flyvningens høyeste æresbevisning. En 

terminal på Auckland Airport er oppkalt etter henne.

35

Hva heter denne forlatte byen i Ukraina, rett ved Tsjernobyl,  

 som på grunn av kjernekraftulykken i 1986 ikke vil bli 

beboelig på hundrevis av år? Den hadde før 

kjernekraftulykken 50 000 innbyggere, og står i dag som et 

slags forlatt museum.

36

Hva kalles den spesifikt sørkoreanske formen for 

familiekontrollerte multinasjonale konglomerater? Kjente 

firmaer som er eksempler på dette, er Samsung, Hyundai og 

LG.

37

Hva heter dalføret 36 mil vest for Ulan Bator i Mongolia, 

som har et kulturlandskap som er oppført på 

Verdensarvlisten?

38

Het spanske julelotteriet Sorteo de Navidad or Lotería de 

Navidad har vært arrangert siden 1812 og antas å være det 

største i verden. I 2011 ble det utbetalt 2.14 milliarder euro i 

premiepenger. Hva kalles (på spansk) førstepremien i 

lotteriet, som fordeles på en enkelt loddbok (billete) med 

180 loddnummer i, og som kan resultere i utbetalinger på en 

halv milliard euro? Betegnelsen benyttes også om 

førstepremien i andre lotterier.



39

I I typografi, hva kalles det når to grafemer/bokstaver 

kombineres til ett enkelt tegn? Eksempelvis er den norske 

bokstaven Æ et slikt tegn, en sammenslåing av bokstavene a 

og e.

40

Jonglei-kanalen er et prosjekt som først ble foreslått i 1946, 

og planer for den ble utviklet på 1950-tallet. Kanalen, som 

ville blitt 360 km lang var ment å skulle avlede vann til 

jordbruk, og arbeidet ble endelig påbegynt i 1978. 

Ustabilitet i landet førte til at prosjektet ble stanset i 1983, 

og det har siden aldri blitt gjenopptatt. I dag kan man 

fortsatt se denne enorme gravemaskinen, som har stått 

uvirksom i 30 år.  I hvilket land skulle Jonglei-kanalen 

bygges?

ENTERTAINMENT

1 Hva står forkortelsen DJ for, i musikksammenheng?

2 Hvilken forfatter er opphav til uttrykket Big Brother?

3
Hva kalles skuespill hvor handlingen fremstilles uten bruk av 

stemmer, men med mimikk og bevegelser?

4
Hvilken nasjonalitet hadde Gabriela Mistral og Pablo 

Neruda, som begge ble tildelt Nobels litteraturpris?

5

Taylor Hicks, Jordin Sparks og Carrie Underwood er blant 

vinnerne av hvilken reality-sangkonkurranse på amerikansk 

fjernsyn?

6
Hvilken tidlig jazzgenre ble Scott Joplin regnet som "The 

King of"?

7 Hva kalles en slik balletkjole, med et ord på fire bokstaver?

8
Hvilket musikkuttrykk defineres som "to eller flere toner 

som klinger samtidig, eller tilnærmet samtidig"? 

9

Hvilken tysk synthpopduo hadde stor suksess på 1980-tallet, 

blant annet med låter som  "Cheri, Cheri Lady" og "Brother 

Louie"?

10 Hva heter denne skuespilleren?



11

Hvilken kvinnelig jazzvokalist, med hiter som "At Last" og 

"Dance With Me, Henry", døde nær 74 år gammel 20. januar 

2012? 

12
Hva heter denne filmprisen,  som utdeles av the Hollywood 

Foreign Press Association?

13

To av vinnerne av Nobels litteraturpris på 90-tallet hadde 

begge familienavn på bare to bokstaver, og begge har en O i 

navnet. Skriv navnet på én av dem.

14

Hymnen "Te Deum" spilles før større tv-sendinger produsert 

av den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som 

Eurovision Song Contest og den årlige nyttårskonserten fra 

Wien. Hvem komponerte hymnen i 1690?

15
Hva heter science fiction-serien med blant andre Edward 

James Olmos i rollen som kaptein Adama?

16

På listen over de ti eldste vinnerne av Oscar for beste 

kvinnelige skuespiller har samme person 2., 5. og 8. plass for 

filmer som kom ut i henholdsvis 1981, 1968 og 1967. Hva 

heter skuespilleren, som ble født i 1907?

17
Hvem skrev teaterstykket "Tre søstre", som ble satt opp 

første gang i 1901?

18
Hvem utga jazzklassikeren "A Love Supreme" i 1964, som 

solgte 500 000 eksemplarer de neste fem årene?

19

Hvilket psykedelisk rockeband fra Storbritannia hadde en 

rekke hits, blant dem "Tattva" and "Govinda", fra det 

platinaselgende albumet K  in 1996? De ble oppløst i 1999, 

men har gitt ut to album etter at de fant sammen igjen i 

2004.

20

Hvilken Disney-animasjonsfilm fra 1940 fikk en oppfølger i 

år 1999, men med årstallet "2000" i tillegg til den 

opprinnelige tittelen?

21
Hvem overtok rollen etter Charlie Sheen i tv-serien "Two 

and a Half Men"?



22

Hvilken musikal av Andrew Lloyd Webber fra 1986 er 

antagelig tidenes mestinnbringende underholdningsforetak, 

med anslagsvis 5 milliarder innspilte dollar fra Broadway, 

West End og andre oppsetninger?

23
Hvilken artist vant MTV Europe Music Award for Best Song  

både i 2010 og 2011?

24

Han vant Goncourt-prisen i 1993 for romanen Le Rocher de 

Tanois  (Tanois-klippen). Andre kjente bøker er romanen 

Leo Africanus  (Leo Afrikaneren) og det historiske essayet 

Les Croisades vues par les Arabes  (Korstogene sett fra 

arabernes side). Begge utkom i 1986. Hva heter denne 

libanesiskfødte franske forfatteren? 

25

Denne filmen, som kom i 1938, var basert på et teaterstykke 

av George Bernard Shaw og ble omarbeidet til film av 

forfatteren selv. Hva var tittelen på både filmen og 

skuespillet, med navn etter en myte kjent fra Ovids 

Metamorfoser ?

26

Hvilken roman for barn av Michael Murpurgo, som kom ut i 

1982, ble i 2011 omarbeidet både til en teateroppsetning på 

Broadway som vant flere Tony-priser og en film som var 

nominert til flere Golden Globe- og Oscar-priser?

27

Hva er rollen eller oppgaven til en såkalt Foley artist  innen 

filmproduksjon? Opprinnelsen var amerikaneren Jack Foley, 

som fra 1920-tallet utviklet flere av teknikkene som 

fremdeles benyttes.

28

Hva er navnet på stykke nummer 3 som her mangler blant 

de fire som til sammen utgjør pianosuiten Suite 

bergamasque ?  

1: Prélude 2: Menuet 3:  ????  4: Passepied

29

Hva heter det timelange, ukentlige spørreprogrammet om 

nyheter som sendes på den amerikanske National Public 

Radio (og på den internasjonale NPR Worldwide)? Peter 

Segal har vært programleder siden 1998, det første året 

programmet var på lufta. Tittelen er en setning (på engelsk) 

som de fleste quizzere antakelig har brukt mens de sliter 

med å komme på det riktige svaret på et spørsmål.



30

Han er mest kjent for rollen som seremonimester både i 

teater- og filmversjonene av Kander & Ebbs musical 

Cabaret . Hans seneste rolle er som Moonface Martin i 2011 

i en nyoppsetning av Cole Porters Anything Goes i 2011. Hva 

heter skuespilleren, som er født i 1932?

31

Hva heter den tyrkiske sangeren som har blitt kalt "Prince of 

Pop" av media, og som har solgt anslagsvis 29 millioner 

plater og singler? Artistens innflytelse i Tyrkia har blitt 

sammenlignet med Elvis i USA på 1950-tallet av The 

Washington Post

32

Hva var etternavnet til brødrene Harry, Al og Jimmy, som i 

likhet med Marx Brothers utgjorde et komikerteam med en 

lang rekke Hollywood-filmer bak seg på 1930 og 40-tallet? 

Brødrene startet også sin karriere innen vaudeville, og 

debuterte på filmlerretet med kortfilmen "Hotel Anchovy" 

fra 1934. Musikalkomedier var spesialiteten, men de spilte 

ikke like skarpe karakter som Marx-brødrene, og var derfor 

ikke så enkle å skille. Filmen "One in a Million" med Sonja 

Henie i hovedrollen, var en av deres største suksesser.

33

Hvilket orkester ble etablert spesielt for dirigenten Arturo 

Toscanini, som dirigerte det i ukentlige radiooverføringer fra 

1937 til 1954?

34

Hun har et italienskklingende navn, men er født og oppvokst 

på Island. Hun framførte  "Gollum's Song" til filmmusikken 

til Peter Jackson's The Lord of the rings: Two Towers og 

hadde en hit i Europa i 2009 med  "Jungle Drum". Hva heter 

hun?

35

Hvem oppfant platen, som han kalte gramofon, patentert i 

1887? Oppfinnelsen ble raskt mer populær enn den 

sylinderbaserte phonografen til Thomas Edison.

36

Teaterstykkene Emilia Galotti  og Miss Sarah Sampson  

regnes som to av de første såkalte "borgerlige dramaene" 

(bourgeois tragedy or Bürgerliches Trauerspiel), og ble 

skrevet i Opplysningstiden av hvilken forfatter? 

37

For hvilken tittelrolle ble den italienske ballerinaen Carlotta 

Grisi mest kjent? Hun var den aller første som spilte denne 

rollen og var helt avgjørende for å utforme den, sammen 

med sin franske koreografpartner Jules Perrot. Balletten 

hadde premiere i Paris i 1841.



38

Tittelen på en prisbelønt roman fra 2001 av den spanske 

forfatteren Enrique Vila-Matas henviser til en novelle av 

Herman Melville med undertittelen  "A Story of Wall Street". 

I novellen forbauser en kontorarbeider kollegaene sine ved 

å svare "I would prefer not to" (Jeg vil helst ikke gjøre det) 

når han blir bedt om å gjøre enkle arbeidsoppgaver. Hvilket 

navn forekommer i tittelen på begge verkene?

39

Vokalisten Esau Mwamwaya fra Malawis hovedstad 

Lilongwe er mest kjent for sitt samarbeid med den London-

baserte DJ- og produsentsduoen Radioclit, som holder til i 

London. Albumet Warm Heart of Africa fra 2009 slo an i 

indie-kretser, med artisten M.I.A. og Vampire Weekend-

vokalisten Ezra Koenig blant bidragsyterne. I 2011 kom også 

albumet Super Mom. Hva heter gruppen?

40

En av få filmer med sjakk som tema kom ut i 1972 og ble 

regissert av den russiske regissøren Sergei Mikaeljan. Filmen 

handler om den unge Sergei Khlebnikov, som møter en 

piperøkende vestlig verdensmester i en match om tittelen. 

Det meste dreier seg om det avgjørende partiet, hvor vår 

helt makter under stort tidspress å beseire den regjerende 

mester på briljant vis, som i filmen blir kommentert av den 

ekte verdensmesteren Mikhail Tal. Khlebnikovs sekundant 

spilles av Viktor Kortsjnoi, i en stor rolle, mens flere andre av 

datidens største spillere har mindre roller i filmen. Hva var 

filmens tittel?


