Quiz-NM 2017: Par, 4. omgang
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Hva heter brødrene som skrev musikken til mange Disney-filmer, som Mary Poppins,
Jungelboken, Ole Brumm og Chitty Chitty Bang Bang? Her hører vi "I Wanna Be Like
You" fra Jungelboken.
Denne irske lugarpiken og sykepleieren jobbet om bord på en rekke skip. Hun klarte
seg da RMS Olympic kolliderte med et krigsskip, kom seg i en livbåt da RMS Titanic
støtte mot et isfjell og slapp fra det med livet i behold da sykehusskipet HMHS
Britannic sank i første verdenskrig. Hun fortsatte å jobbe på sjøen til hun pensjonerte
seg og døde i 1971. Hva het denne kvinnen med tilnavnet "Miss Unsinkable"?
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Hvilken norsk produsent av fritidsklær, etablert i 1929, har denne birkebeiner-figuren i
logoen?
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Hvilket av de røde feltene i den norske utgaven av Monopol er det dyreste?
Hva heter kanadieren som vant fem-mila under årets VM i Lahti?
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Hva heter regionen midt i Italia uten kystlinje der Perugia er hovedstad?

Quiz-NM 2017: Par, 4. omgang
7

Med ett engelsk ord, hva kalles slike bilder hvor ulike materialer inkorporeres i et lerret
med maling? Her ser vi "Canyon" (1959), med blant annet malingtuber, et speil, en
pute og en utstoppet ørn. Kunstneren er Robert Rauschenberg. Han regnes som den
første som benyttet denne teknikken. så vi er ikke ute etter ordet collage, men svaret
begynner på C.
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Hvilket større hav er Sargassohavet en del av?
Med kallenavnet Kyllingen fra Tølløse, hva heter den danske syklisten som ble kastet ut
av Tour de France i 2007 på et tidspunkt hvor han satt med den gule ledertrøyen?
PNG er et filformat for å lagre bilder. Hva står bokstaven G for i forkortelsen?
Hva het den kinesiske forfatteren (1330-1400) som skrev den historiske romanen
"Beretningen om de tre kongedømmer", med handling fra slutten av Han-dynastiet og
de tre rikers tid (220-280 e.Kr.)?
I hvilket land er Eat Bulaga! et av de mest populære spørreprogrammene? Programmet
har gått på tv på dagtid mandag til lørdag siden 1979, med de samme tre
programlederne. Deltakerne kan bli utsatt for ordgjetting à la "20 spørsmål", steinsaks-papir, sekkeløp og framføring av sanger.
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Hva heter denne filosofen fra USA (1859-1952)? Han er mest kjent som pragmatisk
filosof og for å ha hatt stor innvirkning på pedagogikken i amerikanske skoler. Men
bibliotek er det en annen navnebror som har greie på.
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Hvilken idrett heter mushing på engelsk? Aktiviteten som utføres i idretten har foregått
siden 2000 f.Kr. eller tidligere, men den første konkurransen fant sted i 1908.
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De to store kranene Samson og Goliath rager over havna i hvilken europeisk by?
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Hva heter denne fuglearten som man kun finner på New Zealand? Den kan ikke fly og
den eneste arten i slekten strigops. Ifølge IUCNs rødliste er den kritisk truet av
utryddelse og i dag er det bare litt over hundre individer tilbake. Arten hekker dessuten
bare hvert annet til femte år.
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Hva er navnet på bokhandelen og forlaget grunnlagt av Lawrence Ferlinghetti og Peter
D. Martin i 1953? Det ble beryktet etter utgivelsen av Allen Ginsbergs Howl and other
poems og har tatt navn etter en Charlie Chaplin-film.
For hvilken film, basert på en roman fra 1749, ble både Diane Cilento, Edith Evans og
Joyce Redman nominert til Oscar for beste kvinnelige birolle under utdelingen i 1964?
Filmen fikk prisen for beste regi og beste film samt for beste originalmusikk og beste
manus.
Hva heter denne argentinske fotballspilleren og treneren? Han har vært manager for
Tottenham Hotspur siden 2014. Totalt 244 kamper spilte han for Espanyol i periodene
1994-2001 og 2004-2006. I tillegg var han manager for klubben fra 2009 til 2012.
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Emil, Ivar, Hilma og Elvira. Hvilket felles etternavn har artistsøsknene?
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Oppkalt etter en fransk fysiker, hva kalles SI-enheten for elektrisk ladning?
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I år er det 30 år siden denne samtidskomponisten døde. Med inspirasjon fra
komponistvennen John Cage skrev han stykker løsrevet fra regler for harmoni i
musikken. Hva het komponisten som skrev "Rothko Chapel" til et kapell i Houston med
fjorten malerier av kunstneren Mark Rothko i 1971?
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I hvilket land foregikk Gurindji-streiken i ni år, fra 1966 til 1975? Gurindji-folket
protesterte både mot dårlige arbeidsvilkår og for å få tilbake landområder fra
europeiske koloniherrer. I 1976 fikk urbefolkningen i deler av landet tilbake råderetten
over en del områder.
Hvilket spansk motehus lanserte tidligere i år vesken Arena, som motepressen straks
sammenliknet med IKEAs blå bærepose Frakta? Arena koster om lag 20.000 kroner,
Frakta en femmer.
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I norrøn mytologi, hva kalles de mennene som faller i kamp på jorden som blir tatt med
til Åsgard av valkyriene etter at de er døde? De får hver kveld kjøtt fra galten Særimne
og drikker mjød fra juret til geita Heidrun. Et norsk black metal-band med
medlemmene Frode Glesnes, Gerhard Storesund og Aksel Herløe heter det samme.

