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Hvem komponerte balletten "Romeo og Julie", som hadde premiere i 1935? Dette
stykket fra første akt er kjent både som "Montague og Capulet" og "Riddernes dans".
I hvilken by ligger Ellis Island, hvor svært mange immigranter til USA gikk i land og
registrerte seg på sent 1800- og tidlig 1900-tall?
Hva heter museumskomplekset som ligger på, og har navn etter, en av Romas sju
høyder? Det regnes som verdens første museum og ble åpnet for publikum av pave
Clemens 12. i 1734.
Hvilket navn på en insektfamilie skal inn etter ordene kompost-, jord-, sukker- og stokkfor å få arter som lever i Norge?
9. januar 1909 nådde medlemmer av Nimrod-ekspedisjonen 88° 23' S, som da var det
sydligste noe menneske hadde vært. Hvem ledet ekspedisjonen?
En uke i juni 1986 lå to nesten like singletitler på VG-lista: "Nothing's gonna stop me
now" og "Nothing's gonna stop us now". Skriv enten artisten som sang førstnevnte
eller gruppa som sang sistnevnte. Tidligere navn på gruppa godtas også.
På begge disse bildene lurer Colin Firths rollefigur på om han er far til et barn. I den ene
filmen er barnet ennå ikke født, i det andre dreier det seg om en voksen jente som om
kort tid skal gifte seg. Nevn én av filmene bildene er hentet fra. Den ene filmen er fra
2008, den andre er fra 2016 og er en oppfølger, så her vil vi ha et så presist svar som
mulig.
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I april 2016 lanserte Orkla "Norges kjedeligste reklamefilm". En seks minutter lang film
viste, i sin debut i beste sendetid på en fredag, hvordan en rå potetgullskive ble stekt til
et flak potetgull. Hvilket merkenavn har dette potetgullet?
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Far Charles vant fire Oscar-priser for dokumentarkortfilm og ble nominert ytterligere
seks ganger i perioden 1956-1998. Han vant aldri Oscar i klassen for lang
dokumentarfilm, men det gjorde sønnen Davis under utdelingen i 2007 for "An
Inconvenient Truth" om Al Gores klimaaktivisme. Hvilket etternavn, som også er
navnet på flere museer, har de begge?
I hvilket land ligger grotten Bracken Cave, som huser verdens største koloni av
pattedyr? Omtrent 20 millioner flaggermus holder hus her fra mars til oktober hvert år.
Phil Keoghan har vært programleder for denne realityserien siden første sesong ble
sendt i 2001. I Norge ble det laget en egen versjon av programmet, som gikk i to
sesonger, begge gangene med Freddy Dos Santos om programleder. Hva heter
realityserien? (bilde på neste side)
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Hva heter det mest spilte dramaet til den tyske dramatikeren Georg Büchner fra 1836?
Handlingen foregår i Darmstadt og handler om en soldat som vil forsørge kjæresten
Marie, men som går til grunne når han blir utnyttet og ydmyket av en lege som utfører
eksperimenter på ham.
Med to ord i navnet, hva heter millionbyen som er hovedstaden i Etiopia?
Til hvilken gruppe i periodesystemet hører grunnstoffene magnesium og kalsium?
Hva heter Tsjekkias nest største bryggeri, som har hovedkvarter i Praha? Navnet betyr
"gammel kilde", og bryggeriet eksporterer flere typer øl til Norge og 36 andre land.
Av de sju skihopperne gjennom tidene som har fått 5x20 i stilkarakter er det bare én
som har gjort det mer enn en gang. Hvem fikk 5x20 i stil hele fire ganger i 1998? Den
ene gangen var i hans eget hjemland, under storbakkerennet i OL i Nagano.
Hvilken elv renner forbi mausoleet Taj Mahal? Den er 1376 km lang og den lengste
bielven til Ganges i Nord-India. Den renner også gjennom Indias hovedstad New Dehli.
Hva kalles den roterende stangen som er koplet til stemplene i en vanlig bilmotor? Den
bindes sammen med kamakselen av registerreimen, og disse har sammen som
funksjon å gi gode blandinger av luft og drivstoff.
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Hvilket språk står setningen "Hvordan går det?" skrevet på her? Transkribert blir det
noe slikt som "Inchpes ek?". Spørsmålstegnet er det kommaliknende tegnet midtveis i
setningen. Dette språket plasserer spørsmålstegnet etter siste vokal i spørreordet, ikke
på slutten av setningen.
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Hva var hovedinstrumentet til den amerikanske jazzmusikeren Chet Baker?
Denne kampanilen, som står ved siden av domkirken i Firenze, har sitt navn etter den
gotiske kunstneren som formgav den. Hva het kunstneren og arkitekten? (bilde følger)
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Fra 1611 gikk Sverige inn i den såkalte Stormaktstiden, da både levestandarden ble
høyere og svenske territorier ble betraktelig større. Hvem var konge fra 1611 til 1632
og regnes som grunnleggeren av stormaktstiden?
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For hvilket parti sto Aisha Naz Bhatti på førsteplass på valglistene i Oslo i årets
stortingsvalg? Hun lå an til å bli partiets første Oslo-representant på 20 år, men til slutt
fikk hun ikke nok stemmer.
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Hvem har skrevet dette diktet, hentet fra samlingen Kelner! fra 1979?
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Ensomhet, sier du. Det
er greit med litt
ensomhet bare det ikke
blir for mye. Da åpner jeg døren
og roper ut i natten: kom inn
kom inn - her er ensomhet nok
for to! Ja for fire! Og
på riktig ille dager brøler
jeg: her er ensomhet nok
for et helt orkester!
Hvilket treslag er fylkesblomst for Vestfold og "landskapsblomma" for Skåne i Sverige?
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