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Den lever i Vadehavet og gyder i Danmark i større sydvest-jyske
vandløb. Den er fredet og må ikke fanges og ved fangst skal den
genudsættes. Hvilken fisk er det?
2. En Snæbel.
Masha er en sød, energisk og nysgerrig lille pige, der altid får rodet sig
ud i umulige situationer med den tålmodige og godmodige bjørn. Hvor
stammer serien fra?
2. Den er russisk.
Hvordan ser pyramiden ud fra oven?
2.
Man spiller Hornussen på en bane, som er mindst 500 meter lang. Det
skyldes, at det ene hold skyder til en gummi-puck. Modstanderholdet
står klar med skjold ude på banen og skal sørge for, at pucken ikke
rammer jorden. Hvor stammer spillet fra?
1. Schweiz.
En fransk tegneserie, skrevet af René Goscinny og Albert Uderzo. Den
første udgivelse fandt sted i Pilote, et fransk tegneserie magasin, den
29. oktober 1959. Hvilken tegneserie har René skrevet? 1. Asterix
Kunsthistoriker Lasse Kaae inviterer børn og deres voksne med på en
sanselig og kreativ tur i Anna Sybergs fodspor med en workshop. Hvor
foregår workshoppen?
X. I Museumshaven.
I hvert program inviterer vært Troels Lyby tre danske musikalske
stjerner med ombord på den ikoniske skonnert "Aron af Svenborg".
Hvad hedder programmet?
1. Sommertogtet-Lyden af vores land.
Kirkespiret fra 1470 viser sig at være det mest intakte og bedst
konstruerede danske kirkespir, der er bevaret fra middelalderen.
Indtil for nylig var alle overbeviste om, at spiret var flere hundrede år
yngre, end det er. Hvilken kirke er det?
X. Vor Frue Kirke i Assens.
Både Mozart og Beethoven har skrevet for dette spektakulære
instrument, der også blev brugt til at behandle hysteriske kvinder i
1700-tallets Wien. Hvad hedder instrumentet? 1. En Glasharmonika.
Da Karl møder Oda Omvendt, og hun skyder en omgang omvendtmagi ind i drengens far, må faren erkende, at det er sjovere at tegne
hvaler ..... og lader Karl bruge sin fantasi. Hvordan har Karl malet
hvalen?
1.Den er orange.
Hvordan ser figuren ud fra oven?
1.
"Alley Cat" er et kendt instrumentalt musiknummer fra 1960,
komponeret af Bent Fabricius-Bjerre. Nummeret hed oprindeligt
"Omkring et flygel". "Alley Cat" vandt en Grammy, men i hvilken
kattegori?
2. Rock & roll.
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