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Vraag 1 – Actualiteit
‘Music was my first love and it will be my last, music of the future and music of the past.’ Dit is de naam
van de zaalshow waarmee deze twee Studio Brussel-coryfeeën, en gezworen kameraden, dit eindejaar
de culturele centra in Vlaanderen afschuimen. Samen zijn ze al meer dan 20 jaar professioneel bezig in
de muziekwereld en interviewden ze wereldsterren zoals U2, Coldplay, Metallica, Lady Gaga, Oasis en
Red Hot Chili Peppers. In deze uiteenzetting onthullen ze op hun manier het échte verhaal van de
muziek, de keerzijde van de muzikale medaille.
We vragen u de naam van beide heerschappen ?

Vraag 2 – Aardrijkskunde
We zijn op zoek naar het oudste openluchtmuseum ter wereld. Het werd in 1891 door Artur Hazelius
opgericht met als opzet de manier van leven in Zweden tijdens de laatste eeuwen uit te beelden. Het is
gelegen op het Stockholmse eiland ‘Djurgården’ en bestaat uit zo’n 150 heropgebouwde gebouwen.
Het oudste gebouw dateert uit de 12de eeuw en in en rondom de gebouwen geven werknemers kleine
workshops over glasblazen, leerlooien en het bewerken van de grond. Daarnaast heeft het museum ook
nog een dierentuin waarin voornamelijk Scandinavische dieren te bezichtigen zijn.
Naam van dit museum/park graag ?

Vraag 3 – Geschiedenis
Graag de typische naam voor een prehistorische megalithische steenkamer, bestaande uit staande
draagstenen, overdekt door platte dekstenen ?
Doorgaans staan de draagstenen op evenwijdige lijnen en werden de tussenruimtes ooit opgevuld door
kleine stopstenen. De dekheuvel, bestaande uit aarde en/of plaggen, is ook door de jaren heen
verdwenen. Ook typisch is de naar het zuiden geöriënteerde ingang van het bouwwerk.

Vraag 4 – Fauna & Flora
De naam van deze meestal nachtactieve hagedissenfamilie is afgeleid van de klikkende tot gillende
geluiden die vele soorten in de paartijd of ter verdediging produceren. Ze verschillen van andere
hagedissen door een aantal specifieke kenmerken. Zo zijn de schubben meestal veel fijner waardoor de
huid flexibeler is en de afwerpbare staart gebruikt kan worden als vetopslag. De meeste soorten
hebben doorzichtige oogleden die als een lens op het oog geplakt zitten en mee vervellen, en lamellen
onder de tenen waarmee ze over de gladste oppervlakken kunnen lopen. Deze kleefkussentjes
ontbreken bij de bodembewonende soorten, die wél ondoorzichtige, beweegbare oogleden hebben.
Welke hagedissensoort, die tussen 1 en 30 cm lang kan worden, is dit ?
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Vraag 5 – Wetenschap & Techniek
Bij snaarinstrumenten met fretten wordt er soms gebruik gemaakt van een klem, die alle snaren een
aantal halve tonen hoger kan laten klinken. Dit heeft als groot voordeel dat de vingerzetting
ongewijzigd blijft bij het spelen van een onhandige toonsoort. Het geeft, zeker hoog op de hals, ook een
ander timbre, iets wat uit artistiek oogpunt belangrijk kan zijn.
Onder welke specifieke naam kennen wij zo’n klem ?

Vraag 6 – TV & Film
Deze 35-jarige Vlaamse radio- en tv-presentatrice studeerde ‘Germaanse Talen’ aan de Universiteit
Gent. Na de release van het eerste album van haar popgroepje, vroeg TMF haar om presentatrice te
worden. Ze ging in op het voorstel en al gauw werd ze opgemerkt door Studio Brussel. In 2001 maakte
ze de overstap naar VT4 waar ze samen met Ernst-Paul Hasselbach enkele seizoenen van ‘Expeditie
Robinson’ presenteerde. In 2004 kwam daar ‘Peking Express’ bij en even later ‘Terra Incognita’.
Andere programma’s die ze presenteerde: ‘Ook Getest Op Dieren’, ‘Keukenrebellen’, ‘Hole In The Wall’
en ‘Goede Vrijdag’.
Ze won al verscheidene Humo’s Pop Poll ‘Wie wil u graag eens uit de kleren zien gaan ?’ Awards en
drie ‘Radiopersoonlijkheid van het Jaar’ Awards. Haar naam graag ?

Vraag 7 – Sport
Samen met Jacco Eltingh stond deze ondertussen 45-jarige Eindhovenaar bovenaan de wereldranglijst
dubbelspel, en won hij alle grandslamtoernooien. De ‘Australian Open’ en de ‘US Open’ in 1994, ‘Roland
Garros’ in 1995 en 1998, en ‘Wimbledon’ in 1998. Daarnaast werden ze in 1993 en 1998 ook
wereldkampioen in het dubbelspel.
Zijn hoogste ranking als enkelspeler (18de) bereikte hij in 1995, als dubbelspeler (1ste) in 1994. Nadat
Eltingh in 1998 zijn tenniscarrière had beëindigd, dubbelde hij verder met Sjeng Schalken en Jevgeni
Kafelnikov. Met deze laatste won hij in 2002 op ‘Roland Garros’ zijn laatste grandslamtoernooi.
Zijn naam graag ?

Vraag 8 – Kunst & Literatuur
U ziet op uw fototipblad het schilderij ‘De Bruiloft te Kana’.
Wie schilderde dit meesterwerk ?
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Vraag 9 – Varia
Het is de grootste en oudste koerierdienst ter wereld. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Seattle als
‘American Messenger Company’, maar nam reeds in 1919 zijn nieuwe, huidige naam aan.
Naast de parcel-dienst richt het bedrijf zich ook steeds meer op aanverwante logistieke activiteiten.
Hiervoor heeft het zijn eigen luchtvaartmaatschappij onder de naam … Air Cargo en bij … Supply Chain
Solutions kunnen verschillende logistieke processen uitbesteed worden.
Over welke koerierdienst, met als huidige hoofdzetel in Atlanta, gaat het ?

Vraag 10 – Muziek
Naam van de uitvoerder graag ?

