1. 4. oktoobril jagati Viljandi Pärimusmuusika Aidas juba 11. korda Etnokulpe, tunnustades parimaid
etnomuusikuid. Enim kulpe saanud bänd triumfeeris rahva hääletuse tulemusena lausa kolmes
kategoorias, võites nii aasta albumi, parima uusfolkartisti kui ka aasta debüütalbumi kulbi. Nimetage
see bänd.
2. 5. oktoobril toimus Jõhvi Kontserdimajas Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“, kus kuulutati
välja laureaadid 12 kategoorias. Lisaks õpetajate ja tugispetsialistide tunnustamisele anti välja ka riiklik
haridustöötaja elutööpreemia. Kes pälvis elutööpreemia?
3. 1666. aastal 2. kuni 5. septembrini möllas Londoni kesklinnas Londoni suur tulekahju, mis hävitas
suure osa linnast: umbes 13 200 maja ja 87 kirikut, nende hulgas Saint Pauli katedraal. Millisest
ettevõttest sai tulekahju alguse?
4. Mida kardavad inimesed, kellel on frotofoobia?
5. Kuulete 2019. aastal Eesti sajandaks sünnipäevaks valminud Anton Hansen Tammsaare romaanisarja
I osal põhineva filmi “Tõde ja õigus” tunnusmuusikat. Kes on enamuse filmis kuuldavate
muusikapalade autor?

6. Jan van Eyck oli 15. sajandil elanud flaami maalikunstnik, kes tegutses oma eluajal Brugge linnas
tänapäeva Belgias. Üks tema kuulsamaid maale kujutab arvatavasti itaalia kaupmeest Giovanni di
Nicolao Arnolfinit ja tema naist nende Brugges asuvas kodus. Kus see maal tänapäeval asub?

7. Mis ühendab järgmiseid inimesi: Madis Oviir, Edgar Savisaar, Raimo Manneri, Kaido Höövelson, Jüri
Allikalt, Toomas Väinaste, Aarne Laas? Nimekiri on lõplik.
8. Millisele kokteilile on soomlased nime andnud 70 aastat tagasi? Erinevalt enamikest ei ole tegu
peenemas seltskonnas tarvitatava joogiga. Tegelikult on sagedasem kasutuskoht antud segul vabas
looduses või hoopiski linnatänavatel. Millega on tegu?
9. Mis on tinnitus?
10. Millise tuntud Eesti teleseriaali tunnusmuusika kõlab ning kes on esitaja?

11. See isik sündis 29. septembril 1964 Otepääl. Ta on tuntud kui humorist, ajakirjanik ning muusikakriitik
ning pälvis sel aastal ka Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Kellest on jutt?
12. Aastal 2005 otsustas jaapanlane Mespro Denkoh müüa oma kollektsiooni kuulsatest maalidest, kus
leidus nii Cezanne'i, Picasso kui ka Vincent van Goghi maale. Oksjoni pidamiseks tegid talle
pakkumise kaks firmat, mille vahel valimiseks kasutas ta meetodit, mis niivõrd väärtuslike esemete
puhul on üpris ebatavaline. Sama meetodit kasutas aasta hiljem ka kohtunik Gregory Presnell Floridas,
kui osapooled ei suutnud tunnistaja ülekuulamise asukohas kokku leppida. Millisel ebatavalisel viisil
tehti need otsused?
13. Selleaastase Äripäeva rikaste TOPi kaks esikohta pälvisid innovaatilise idufirma TransferWise’i
asutajad. Kes on need kaks meest?
14. 6. oktoobril toimunud Doha MM-i dramaatilisel odaviskevõistlusel võitis Magnus Kirt, hoolimata
õlavigastusest, hõbemedali. Hetkel püsib ta ka odaviske maailma hooaja edetabelijuhina. Kus aga on
meie odaviske Eesti rekordi omanik sündinud?
15. Millise kuulsa inglise teleseriaali tunnusmuusika kõlab? Seriaali järgi on vändatud ka film.

16. 2017. aasta oktoobris avaldas Kinoteater töökuulutuse leidmaks Eestist inimese, kes oleks teatrist
täiesti puutumata. 450 taotleja hulgast valiti välja 21-aastane rätsepa haridusega Alissija-Elisabet
Jevtjukova, kelle tööülesandeks sai vaadata ja arvustada kõiki 2018. aastal esietenduvaid
teatrilavastusi. Mitu etendust Alissija kokkuvõttes vaatas ja arvustas?
17. 1997. aastal avas Austrias Grazi linnas uksed üks muuseum, mis lisaks väljapanekule äratas
tähelepanu eelkõige oma pikalt avatud olemise aegadega (6.00-22.00) ja tasuta sissepääsuga.
Muuseum oli pühendatud persoonile, kelle nime kandis ka samal aastal avatud staadion, mille juures
muuseum asus. Mõlemad sündmused olid ühitatud küsitava isiku juubeliga. Paraku tekkisid Grazi linnal
muuseumile nime andnud isikuga 2005. aastal tüliküsimused ja nii leiti samal aastal põhjus muuseumi
sulgemiseks ja staadioni ümbernimetamiseks. Kelle nime kandsid aastail 1997-2005 nii muuseum kui
ka staadion?
18. Yves Klein oli prantsuse kunstnik, kes tegutses Teise maailmasõja järgses Euroopas. Oma loominguga
oli ta performance-kunsti arendaja ning minimalismi ja popkunsti eelkäija. 1958. aastal korraldas Klein
Iris Clerti galeriis näituse, mida väisas kokku üle 3000 inimese. Näitus osutus väga edukaks ja
inimesed tundsid end inspireeritult idee värskusest. Mida esitles Yves Klein oma näitusel?
19. Alates sellest hooajast on Rahvusooperi Estonia kunstiliseks juhiks ja peadirigendiks Arvo Volmer. Kes
oli selles ametis enne Volmerit, alates 2012. aastast?
20. Kuulete laulu “Romantika” Eesti Raadio Meeskvarteti esituses. Kvartett tegutses aastatel 1960-1964,
lauldes nii Eesti enda kui ka välismaiste heliloojate hitte. Kes kuulusid kvarteti algsesse koosseisu?

21. Aastal 1900 toimusid Pariisis teised nüüdisaegsed olümpiamängud. Need on ajalukku läinud kui
esimesed olümpiamängud, kus võistlesid ka naised. Lisaks sellele on need ainsad olümpiamängud
maailma ajaloos, kus kasutati midagi, mis tänapäeval tooks kohe loomaõiguslased tänavatele
streikima. Mis see oli?
22. Eesti sportlane Kaido Höövelson on tuntuks saanud sumomaadluses. Kuna tegu on enamasti
Jaapanis ja teistes Aasia riikides harrastatava spordialaga, on talle omistatud ka jaapanikeelne nimi
Baruto Kaito. Mida tähendab see nimi aga eesti keeles? Nimel on 2 tähendust, mõlemad loeme õigeks.
23. See saksa leiutaja, sündinud 1832. aastal, lõi ühe tänapäeval väga levinud tehnoloogilise seadme.
Selle seadme tööpõhimõtet oli kirjeldatud juba 1861. aastal, kuid tema oli esimene, kes lõi töötava
mudeli. Tõenäoliselt ei ole Eestis ühtegi asulat, kus mõnda sellist ei leiduks. Leiutaja nimi riimub
seadmega, kus tema leiutist kõige rohkem kasutatakse. Kellest on jutt ja mille ta leiutas?
24. 11. oktoobril toimus auhinnagala “Eesti parimad ettevõtted 2019”. Milline Lääne-Virumaa ettevõte
pärjati sel korral Aasta ettevõtte tiitliga?
25. Kuulete lugu “You’ve got a friend in me” filmist “Lelulugu”, mida helilooja ise ka laulab. Kes on selle ja
paljude teiste animafilmide (“Autod”, “Kollide kompanii”, “Printsess ja konn” jne) muusika autor?

26. Mis autoga sõidab Ott Tänak? Nimetada auto mark ja mudel.
27. Kolm triipu kuuluvad Adidase firma juurde nagu kõrvad inimese pea külge – st lahutamatult. Ometi on
ajaloost teada, et kui Adidas oma kolmetriibuliste spordijalatsitega 1952. aastal uhkelt Helsingi
olümpiale saabus, oli üks teine tuntud firma oma kolmetriibulistega seal juba ees. Adidase loojal Adi
Dassleril ei jäänudki muud üle, kui triipude kasutamise ainuõigus sellelt firmalt välja osta. Tehingu
hinnaks oli kaks pudelit head Šoti viskit ja väike rahasumma (tänases vääringus pisut üle 1200 euro).
Mis spordivarustuse tootjaga see diil tehti?
28. Küsitav muhe härrasmees elab rahumeelselt pereringis Soomes oma kätega ehitatud majas. Vaadetelt
on ta monarhist. Kuulus on ta tänu oma tormilisele minevikule, mis on kajastamist leidnud ka tema
ülihästi müüvas memuaaride raamatus. Küsitav tegelane kasvas orvuna lastekodus, kuid põgenes
sealt oma rahutu iseloomu tõttu, et sõpradega mööda maailma rändama minna. Vanemas eas ta
muutus ning temast sai hoolitsev pereisa. 1950. aastal ilmus tema mälestusteraamatu esmatrükk, mis
on tänaseks populaarne üle kogu maailma. Kes?
29. Marie Antoinette (1755-1793) oli Prantsusmaa ja Navarra kuninganna ja kuningas Louis XVI abikaasa.
1792. aastal võeti kuningas ja tema pere revolutsiooni käigus vangi ja 1793. aastal nad hukati. Legendi
järgi oli Marie Antoinette’i viimased sõnad “Monsieur, ma palun vabandust. Ma ei teinud seda
meelega.” Kellele ja miks ta need sõnad lausus?
30. Kuulete ühte a cappella kooriteost. Teose võttis aluseks Arvo Pärt, kui ta kirjutas Lennart Meri
matusetalituse jaoks instrumentaalteose “Für Lennart in memoriam”. Kes on aga aluseks võetud
kooriteose autor?

Lisaküsimused:
Mitu salmi on Soome hümnil? Tavaliselt esitatakse vaid esimene ja viimane.
Nimetage WRC arvestuses sõitvaid juhte. Aeg: 1 minut

VASTUSED:
1. Black Bread Gone Mad
2. Lauri Leesi
3. Pagarikoda
4. Seda, et neil jääb sõrmus sõrme kinni
5. Mihkel Zilmer
6. Londoni Rahvusgalerii
7. Vinni valla aukodanikud
8. Molotovi Kokteil
9. Kõrvakohin ehk kõrvades kuuldav heli, mis ei ole pärit välisest allikast
10. “Kelgukoerad”, esitaja Supernova
11. Mart Juur
12. Kivi-paber-käärid
13. Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus
14. Tõrvas
15. Downton Abbey
16. 224
17. Arnold Schwarzenegger
18. Mittemiskit ehk tühjust ehk tühja valget ruumi
19. Vello Pähn
20. Eri Klas, Uno Loop, Kalju Terasmaa, Arved Haug
21. Elus tuvid sihtmärkidena laskevõistlusel
22. Mees Baltikumist ja Balti meri
23. Nikolaus Otto ja ottomootor/4-taktiline sisepõlemismootor
24. Estonian Cell
25. Randy Newman
26. Toyota Yaris
27. Karhu
28. Muumipapa
29. Timukale, sest ta oli talle jala peale astunud
30. Tema ise ehk Arvo Pärt (kuulsite “Kanon Pokajaneni” 6. laulu)
Lisaküsimused:
11 salmi

