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Vraag 1 – Het Jaar 2010
Binnenkort is het weer zover. Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel de vijfde editie van
‘Music For Life’. De opbrengst gaat opnieuw naar het Rode Kruis Vlaanderen, dit keer ten voordele van
weeskinderen van AIDS-ouders.
Voor het eerst zal ‘Het Glazen Huis’ op de Groenplaats in Antwerpen staan, maar weten jullie nog op
welk plein dit huis de voorbije twee edities stond ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
Het is met haar 500.000 inwoners de op één na grootste stad van Ohio. Ze werd gesticht in 1796 en
groeide in de daarop volgende decennia uit tot één van de grootste Amerikaanse steden. De ligging aan
het Eriemeer maakte de stad toegankelijk voor zeeschepen en interessant als industriecentrum. Na de
Tweede Wereldoorlog trokken de westelijke staten economisch sterker aan dan het middenwesten, en
kregen de mensen genoeg van de strenge winters. Met een vertrekoverschot en een economische
neergang tot gevolg. Ondanks alles is het nog steeds een grote stad, met meerdere universiteiten,
bedrijven, een basketbal-, een honkbal- en een American footballstadion.
Naam van deze stad, die als absolute blikvanger ‘The Rock & Roll Hall of Fame’ kan voorleggen ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Deze Engelsman, in 1939 op 64-jarige leeftijd gestorven te Londen, was inspecteur-generaal van de
monumenten van Opper-Egypte. Hij werd echter wereldberoemd door in de ‘Vallei der Koningen’, in
opdracht van Lord Carnarvon, het graf van de tot dan toe onbekende Toetanchamon te ontdekken.
Zijn naam graag ?

Vraag 4 – Fauna & Flora
De ‘Laburnum anagyroides’ is een plant uit de vlinderbloemenfamilie, die zijn naam dankt aan de lange
hangende, heldergele bloemtrossen. De tot 7 meter hoge boom werd veel als sierplant gebruikt in
parken, tuinen en langs straten, maar dat gebeurt vanwege de giftigheid tegenwoordig steeds minder.
De boom heeft een gladde, groenachtige schors, met grijsgroene twijgen, voorzien van haartjes. De
behaarde knoppen zijn eivormig en hebben een bleke grijsbruine kleur. De behaarde grijsgroene
bladeren zijn samengesteld drietallig, met eivormige, gepunte deelblaadjes. De vruchten zijn slanke,
gedraaide peulen van 4 tot 8 cm lang, met giftige zwarte zaden.
Naam van deze plant, die we in het wild vooral in Midden- en Zuid-Europa terugvinden ?

Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
De algemene term voor dit voertuig wordt in het Engels wel eens afgekort tot ‘ACV’. Christopher
Cockerell was in 1959 niet de eerste of enige onderzoeker die zich erin verdiepte, maar zijn bijdragen
rechtvaardigen zonder meer dat hij als de uitvinder van het voertuig kan worden beschouwd.
Qua benodigdheden kom je met propellers, een motor, een rok en lucht al zeer ver. Aan de bovenkant
zuigt de motor lucht aan, zodat de druk onder de rok op peil blijft. Omdat er weinig weerstand is van
wrijving met de ondergrond is er weinig kracht nodig om een hoge snelheid te halen. Een nadeel is dat
het voertuig zeer gevoelig is voor wind, waardoor passagiers vrij snel misselijk kunnen worden.
We vragen de commerciële Engelse benaming van dit voertuig, dat ook voor militaire operaties kan
worden ingezet ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze Amerikaanse filmregisseur van Ierse afkomst werd in 1894 geboren in de staat Maine en stierf in
1973 aan maagkanker. Hij maakte films van de jaren ‘30 tot de jaren ‘60, en is vooral bekend om zijn
westerns als ‘Stagecoach’ en ‘The Searchers’. Als ‘Beste Regisseur’ won hij Oscars met ‘The Informer’,
‘The Grapes of Wrath’, ‘How Green Was My Valley’ en ‘The Quiet Man’, waardoor hij beschouwd wordt
als één van de grootste Amerikaanse regisseurs. Hij was tevens de eerste winnaar van de ‘AFI Life
Achievement Award’.
Zijn naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Ze werd tweemaal Amerikaans kampioene kunstschaatsen en vice-kampioen op de
Wereldkampioenschappen van 1991. Berucht werd ze door haar aandeel in het complot om haar
tegenstandster Nancy Kerrigan te verwonden tijdens een oefensessie op de Amerikaanse
kampioenschappen van 1994. De blessure zorgde ervoor dat Kerrigan moest opgeven, waardoor zij
Amerikaans kampioene werd. De Amerikaanse kunstschaatsbond besloot haar de nationale titel af te
nemen en haar verdere deelnames aan officiële wedstrijden of commerciële evenementen te verbieden.
Hoe heet deze bijna 40-jarige ex-kunstschaatster, en ondertussen ook ex-bokster ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
Deze Amerikaanse schrijver leefde van 1924 tot 1984 en legde zich vooral toe op fictie, non-fictie, korte
verhalen en theaterstukken. Zijn debuutroman ‘Other Voices, Other Rooms’ werd meteen een
bestseller, maar zijn bekendste werken zijn zonder twijfel ‘Breakfast At Tiffany's’ en ‘In Cold Blood’.
Voor dit laatste boek dook hij diep in de moordzaak op een gezin uit Holcomb, Kansas, en geraakte zelfs
bevriend met de moordenaars. Hierdoor werd het voor hem zeer moeilijk het boek af te maken. Dit
conflict was de basis voor een verfilming van deze periode in zijn leven, op sublieme wijze vertolkt door
Philip Seymour Hoffman.
Graag naam én voornaam van deze schrijver ?

Vraag 9 – Varia
Deze 34-jarige Nederlandse DJ én producer produceert en presenteert sinds 2001 het radioprogramma
‘A State Of Trance’ dat wekelijks, wereldwijd via internet en in Nederland vooral op ‘Slam!FM’, wordt
uitgezonden. In 2007 werd hij door het toonaangevende Britse blad ‘DJ Magazine’ verkozen tot ’s
werelds beste DJ, een titel die hij sindsdien niet meer heeft afgegeven. Dit jaar nog werd hij ook tijdens
de jaarlijkse ‘International Dance Music Awards’ uitgeroepen tot beste DJ ter wereld, met de beste
podcast en de beste platenmaatschappij, genaamd ‘Armada Music’.
Naam van deze DJ ?

Vraag 10 – Muziek
‘South Park’-liefhebbers kennen deze Amerikaanse soul- en funkartiest als ‘Chef’.
Wij vragen echter zijn echte naam ?

