1. Pildil olev kaunitar oli vaieldamatult üks 1950te aastate USA kuumimaid naisi. Sündinud
1928-aastal Annie Blanche Banksina, jõudis ta tänu oma vapustavale välimusele 20 aastaselt
Hollywoodi, olles selleks ajaks olnud ka kaks korda abielus - meestele ebaõnnestunult –
temale soodsalt. Oma lavanime, milline sai alates 1957.aastast ka tema kodanikunimeks,
võttis ta 1950 aastal, kui tegi debüüdi Oaklandi“ El Rey“ Teatris.Temast sai aastakümneks
USA burleskikuninganna. Teda võis näha ajakirjade kaantel ja mitmete frivoolsete
burleskifilmide peaosas. 1950te lõpul tekitas palju kõneainet see, et ta sõlmis Lloyds of
London kindlustuskompaniiga 1 miljoni dollarilise kindlustuslepingu, millega kindlustas oma
peamised töövahendid, rinnad suurusega 44DD, muud mõõdud siis 25-35!
Tal olid armusuhted J.F.Kennedy, Elvis Presley, Sammy Davis jun ja Vic Damonega.Veel
1999.aastal tegi ta striptiisi suurel laval San Franciscos „O`Farrelli“ teatri 30dal aastapäeval.
1987 aastal ilmus tema sulest menukiks saanud raamat..............“.The Lady is a Vamp „

2. Kellest on jutt? See 1958. aastal Jamaical sündinud mees on tänapäeva Suurbritannia
kuulsamaid poeete ja muusikuid. Ta esitab enda loodud räppluulet, mis tähendab, et tema
luule on musikaalne. Tema elu on olnud viimase kümne aasta jooksul nagu üks suur ringreis,
muuhulgas on ta esinenud Eestis. Mitmel korral on ta vastanud küsimusele, kust ammutab ta
inspiratsiooni, et saab seda Eestist Saarde valla Kärsu külast, kus ta üürivat väikest metsa
keskel asuvat maja. Lisaks luulele on ta kirjutanud ka noorsooromaane („Nägu“,
„Pagulaspoiss“). Ehkki koolis käis ta ametlikult viimati 13-aastaselt, on mees valitud kolme
Suurbritannia ülikooli audoktoriks.

3. Kes oli see välis-Eesti viiuldaja? Ta oli sündinud 1931. a. Tallinnas arsti tütrena, õppis II
maailmasõja ajal Sibeliuse Akadeemias Helsingis ja hiljem Stockholmis. 1948 siirdus
Argentinasse, kus temast sai 1954 Rahvusliku Sümfooniaorkestri liige ja peagi kontsertmeistri
abi. Ühtlasi mängis ta Ladina-Ameerika tuntuima ooperiteatri Coloni orkestris. Ta oli aastaid
Buenos Airese Estonia Seltsi esimees. Ta suri 2001. a. ja on maetud Tallinna
Metsakalmistule. Eesti ajaloos on väga tuntud ka tema sama perekonnanimega onu.

4.Paul Robeson sai 1928 aastal rahvusvaheliselt tuntuks just selle muusikali ringreisiga,
lauldes oma kuulsaimat hitti „Ol´Man River“. Muusikal baseerub 1926 aastal avaldatud Edna
Ferberi romaanil, muusika autoriks on Jerome Kern ja libreto ning laulusõnad pärinevad
Oscar Hammerstein II sulest. Muusikalist on tehtud kolm filmiversiooni(viimane 1951).
Broadwayl mängiti muusikali viimati 1994.aastal.1992 lavastas küsitava muusikali Pärnu
teatris Endla, Peeter Volkonski. Teiste seas tegi just selles lavastuses oma esimese rolli Pärnu
teatris Sepo Seeman. Mis muusikal?

5.Näete üht kaasaegse kunsti tuntuimat sotsrealismi esindajat ja tema töid. Kes on see 1960
aastal sündinud, Leipzigis tegutsev monumentaalmaali spetsialist?

6.Kes on see Eesti kirjanik, kelle romaan „Must suvi“ tõlgiti saksa keelde1937 aastal.Tegu oli
salajase tõlkega, mis oli mõeldud ainult ametialaseks kasutamiseksSaksa riigiasutustele, kui
näide eesti kirjanduse saksavaenulikkusest. Teos oli hoiatav ning osutas otseselt ka Eestis
pead tõstvale fašismiohule. Autor kujutas saksa okupatsioonivägede vägivalda 1918.aastal ja
võitlust selle vastu. Teos ka dramatiseeriti 1937.aastal Draamateatris, mis tekitas skandaali
Tallinna Saksa ringkondades. Kes oli selle romaani autor?

7. Sellele võimsale näitlejate dünastiale pani aluse 1908 sündinud Michael. Tõsi, ka Michaeli
isa ja ema –Roy ja Margareth olid omal ajal tuntud näitlejad, aga seda peamiselt Austraalias.
Michaeli karjääri tipptund saabus 1948, kui ta sai Oscari nominendiks filmi „Mourning
Becomes Electra“ eest. Michaelil on kolm näitlejatest last. Noorem tütar Lynn on esitatud
kaks korda Oscari nominandiks. Poeg Corin on küll mänginud enam kui 60s filmis, kuid
www.imdb.com ei paku isegi ta fotot. Vanem tütar on esitatud Oscarile tervelt kuule korral ja
1978 ta ka võitis Oscari filmi „Julia“ eest. Vanemal tütrel on poeg Itaalia filmistaari Franco
Neroga ja kaks filmistaaridest tütart ühe tuntud briti lavastajaga, kes sai oma Oscari 1964
aastal filmi „Tom Jones“ eest.(Lavastaja suri 1991 AIDSi). Tema tütardest vanem on abielus
Liam Neesoniga, kellega on tal ka kaks poega. Tema karjääri säravaim tiitel on Tony auhind
peaosa eest muusikalis „Cabaret“. Noorim tütar mängis end tuntuks 1993 aasta
filmiversioonis „Lady Chatterley“ ja on hetkel tuntud seriaalitäht. Nimetage Michaeli
perekonnanimi!

8. See Eesti noorkirjanik on pärit Põlvast ja sarnaselt Sass Hennole käsitleb tänapäeva Eesti
laste ning noorte probleeme ja nägemusi. Kirjutama hakkas enda sõnul juba päris noores eas,
täites kogu kooliaja joonelisi vihikuid ja kaustikuid. Pärast Põlva Keskkooli hõbemedaliga
lõpetamist suundus Eesti Maaülikooli keskkonnakaitset õppima, praegu on magistrantuuris.
Töötab Keskkonnainvesteeringute Keskuses programmispetsialistina. Mängib Põlva SK-s
käsipalli. 2005.aastal ilmus esikraamat „2 grammi hämaruseni“, mis leidis äramärkimist
2004.aasta romaanivõistlusel. Vastselt ilmunud teine romaan „Mängult on päriselt“ võitis
noorsooromaani võistlusel esimese preemia. Kes?

9.Selle kirjaniku lõpetamata jäänud romaani valisid 99 Saksa kirjanduse asjatundjat XX
sajandi olulisimaks saksakeelseks romaaniks.Romaani kirjutamist alustas küsitav
filosoofiaüliõpilasena 1904 aastal, tõsisemalt keskendus ta romaanile alles alates 1922 aastast.
Esimene osa ilmus trükist 1930 aastal ja teine 1933 dal. Kolmas osa on kokkupandud tema
pärandi põhjal ning ilmus 1952 aastal. Eesti keelde tõlkis küsitava teose Mati Sirkel. Üks
eestlasest lugeja on kommenteerinud romaani järgmiselt—„Esimest osa lugedes kasutasin
teist ja kolmandat osa hantlitena!“ . Kes on selle kaaluka teose autor(1880-1942) ja mis on
romaani nimi?

10. Brindisi on joogi või toostilaul, milles solist tõstab kellegi või millegi auks klaasi,
millelele seltskond(koor) samade sõnade või meloodiaga järgneb. Üks tuntumaid brindisisid
kõlab Verdi Traviatas. Nüüd kuulete aga ühe teise helilooja loodud joogilaulu. Nimetage
helilooja ja ooper!

11. Selle 1960ndate kultusliku popikooni elutee jäi küllalt lühikeseks. Ta sündis 20.aprillil
1943 Santa Barbaras (California). Isa oli skulptor ja ülimalt mõjuka Massachusettsi suguvõsa
järeltulija. Tema vanaisa Henry Dwight III oli hinnatud ajaloolane ning üks ta vaarisadest
William Ellery oli üks USA iseseisvusdeklaratsiooni allakirjutanutest. Kirev seltskonnaelu sai
alguse 1965.aasta esimestel kuudel New Yorgis, kui ta kohtus Andy Warholiga ja hakkas
regulaarselt käima Warholi Factorys ja sai ühtlasi kunstniku „tüdrukuks“. Peale lühikeseks
jäänud suhet popkunstnikuga elas ta Chelsea hotellis ning kohtus regulaarselt Bob Dylaniga.
Suhe ebaõnnestus, kuna mees abiellus salaja teise naisega. Naine hakkas tarvitama
barbituraate. Unistus saada näitlejaks ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Viis aastat üritas ta
sisuliselt ennast mängida filmis „Ciao, Manhattan“ (1972). Suri 15.november 1971
barbituraatide üledoosi tagajärjel. Temast on teinud laulu The Cult ja The Velvet
Underground („Femme Fatale“). Kes on see Factory Girliks kutsutu?

12. Selle filmi stsenaarium on kirjutatud George Axelrodi samanimelise näidendi põhjal.
Filmi režissöör on Billy Wilder. Film esilinastus 1955 aastal ja läks ajalukku Marylin Monroe
kuulsa seelikustseeniga, mida filmiti 15. septembril 1954, kell 1 öösel, Manhattanil,
Lexingtoni avenüül 52. maja ees umbes 5000 pealtvaataja pilgu all. Meespeaosalist kehastas
Tom Ewell. Mis on selle kuulsa filmi nimi? Film oli ka esimene, millest tehti spetsiaalne
eriversioon TV tarvis - kuulsat seelikustseeni selles ei olevat olnud.

13.Kuulete üht noort poetessi lugemas oma luulet. Keda?

14. 1960dail aastail hullutas Rootsi ja ka Baltikumi noorsugu niinimetatud piraatraadiojaam
„Radio Nord“. 1961 aasta 8.märtsist kuni 1962 aasta 30.juunini anti programmi eetrisse
lainepikkuselt 495 meetrit. Saatja asus Rootsi rannikuvete läheduses paikneval laeval. Radio
Nordi asutaja oli Soome juurtega rootslane Jack S. Kotschak, kes oli Ameerikas elades
omandanud raadiomaailmas hindamatuid kogemusi ja rahakaid tuttavaid. Kui saatjat kandvale
laevale otsiti sobilikku nime, ütles Kotschak - „Saksamaal tehtud laev, Panama lipu all,
ameeriklaste omanduses ja edastab rootsikeelset programmi!?! Sellele laevale tuleb panna
prantsuskeelne nimi!“ Mis pandi laevale nimeks?
15.Kes on maalinud keda?

18. Eeskätt lühiproosat avaldanud eesti kirjanik Leonora Peets (1898–1995) elas aastail 1927–
74 koos arstist abikaasaga Alžeerias ja Marokos ning seejärel kuni surmani Prantsusmaal,
mistõttu arvatavasti just seetõttu on tema looming kodumaal vähetuntud. Hoopis enam
teatakse tema õepoega (sündinud 1933 Tartus), kes sai 1990. a. Tuglase novelliauhinna
(„Livland, Leaveland“) ja 1991. a. kirjanduse aastapreemia publitsistika eest. Kes on Leonora
Peetsi õepoeg?

19. GITIS ehk Gosudarstvennõi Institut Teatralnogo Isskustvo, kus on õppinud ka paljud
tuntud Eesti näitlejad ja lavastajad, kandis kaua aega ühe 1875-1933 elanud mehe nime.
Poltaavas sündinud kirjamees ja ühiskonnategelane lahkus Venemaalt Šveitsi Zürichi Ülikooli
õppima 1894.aastal. Välismaal sattus ta kahtlasesse seltskonda, sõbrustades teiste seas ka Karl
Liebknechti ja Rosa Luxemburgiga. Venemaale naastes sattus ta Ohranka huviorbiiti ning
arreteeriti mitmel korral. Tubli revolutsionäärina viibis ta ka Siberis asumisel ja selliste
sidemetega polnud raske saada pärast oktoobrimässu soojale kohale. Karjäär tipnes
Rahvasteliidus Nõukogude Venemaad esindades.1933 aastal määrati küsitav suursaadikuks
Hispaaniasse, kuid teel sinna suri ta Prantsusmaal(võimalik, et mitte päris vabatahtlikult).
„maetud“ on ta aga Kremli müüri . Lisaks nii öelda riigimehetööle, tegi küsitav siiski ka
tublisti kirjatööd, tutvustades Nõukogude lugejaile teiste seas ka Marcel Prousti ja Henrik
Ibsenit. Kes?

20. Küsime ilmselt hetke kuulsaimat filmimuusika heliloojat.1985 aastal käis tuntud režissöör
Tim Burton klubis kuulamas tema bändi Oingo Boingo esinemist ning vaimustus. Sellest sai
pikaajalise eduka koostöö algus ning küsitav on kirjutanud muusika pea kõigile Burtoni
filmidele. Ta enda lemmikuks on“ Edward Scissorhandsi“ muusika, kuid Grammy sai ta 1989
aastal muusika eest „Batmanile“ .„Meeleheitel koduperenaiste“ tunnusmuusika eest anti talle
aga 2004 aastal Emmy. Teda on esitatud ka kolmel korral Oscari nominendiks kuid võitu veel
pole. Ka maailmakuulus Simpsonite tunnuslaul on tema looming.
Kassahitt,e millistes on kõlanud selle mehe muusika on lugematu hulk –nimetan vaid mõned
–„Spiderman“, „Men in Black“, „Red Dragon“, „Chicago“(kaks instrumentaallugu), „Tales
from the Crypt“ tunnusmuusika,“ Good Will Hunting“ jne jne.Kes on see helilooja, kes
eraelus peab ka filmistaar Bridget Fonda abikaasa ametit?

21. Mis ühendab seriaalide „Väike maja preerias“ ja „Bonanza“ staari Michael Landonit, John
McCooki kehastatavat Eric Forresteri tegevuskuju „Vapratest ja Ilusatest“, jalgpallistaar Pelet,
Mötley Crue trummarit Tommy Leed, koomikut Steve Martinit ja rokkar Ozzy
Osbourne?Kindlasti saaks siia lisada veel palju nimesid kuid eelpoolmainitud on selle
küsimuse kontekstis ehk tuntuimad nimed.

22.Näete Kursi koolkonna ainsa naiskunstniku töid. Kes on autor?

24.
Kes on see võrdselt edukalt nii filmis kui moelavadel läbilööv kaunitar?

23.Näete ühe kunstniku(1808-1879) töid. Kes on autor?

25.Selle joogi päritolumaaks arvatakse olevat Albaania. Väga populaarne on see Türgis ja
Balkanil. Sofia lähedal Radomiri linnas on selle joogi valmistaja ausammas ja
tänavu 14. jaanuaril toimus seal esimene ... festival, kus kõik said seda jooki tasuta nautida.
Hirsijahust valmistatud magus kääritatud jook ei meenuta kuidagi õlut, kuigi Euroopas on
läinud liikvele jutt, et see Bulgaariast pärit jook on hele õlu ja suurendab seda joovatel naistel
rindu. Millisest joogist on jutt?

