
Ploegnaam:…………………………………………………………………………………..                                        Tafelnr:…… 
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111 Vragen: Deel 1 

 

Wat is de artiestennaam van volgende personen?      /10p 

Dirk Swartenbroekx: 

Sanne Putseys: 

Gunther Verspecht: 

Gordon Sumner: 

Piet Goddaer: 

Sabrina Tack: 

Luc Zeebroek: 

Reginald Dwight: 

Lien De Greef: 

Fabienne Demal: 

 

Geef de frontman/frontvrouw van volgende bands      /5p 

Moloko: 

The Bony King of Nowhere: 

The Strokes: 

Interpol: 

Muse: 

 

Wie is de regisseur/regisseuse van volgende films?        /5p 

Star Wars: 

True Grit: 

La Dolce Vita: 

The Village: 

The Hurt Locker: 
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Wat wordt hier uitgebeeld?         /5p 

 

 

Band: ……………………………………………………………………….. 

 

 

  

       

   Band: ……………………………………………………..      Band:…………………………………………………………. 
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 TV: ………………………………………………………. Band: …………………………………………………….. 

 

RIP            /10p 

 

         

…………………………………………..     …………………………………………………..     …………………………………….. 

 

               

………………………………………….       ……………………………………………….     .…………………………………….
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…………………………………………       …………………………………………….     ……………………………………. 

    

     

 

           ……………………………………………………………… 

  

 

Afkortingen:           /5p 

 

REM (muziek): 

OMD (muziek): 

PIL (muziek): 

CSS (muziek): 

ALF (tv): 
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Hoesjes Time: CD          /10p 

   

…………………………………………………………….. …………………………………………………………... 

  

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 
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……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

  

…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 
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111 Vragen: Deel 2 

    

In welke (fictieve) stad spelen de volgende films/series zich af?    /10p 

Big bang theory: 

Sedes en Belli: 

Seinfeld: 

Witse : 

Full House: 

Flikken : 

CSI (origineel):  

Kinderen van De Windt : 

True Blood:  

Merlina:  

 

Uit welk land zijn deze artiesten afkomstig?       /5p 

Falco:  

Earth and Fire:  

Sepultura: 

Die Antwoord:  

Royksopp:  

 

Uit welk land zijn deze acteurs/actrices afkomstig?      /5p 

Charlize Theron: 

Famke Janssen: 

Heath Ledger: 

Keira Knightley: 

Michael J. Fox: 

 

 



Ploegnaam:…………………………………………………………………………………..                                        Tafelnr:…… 
 

8 
 

Kruiswoord:           /11p 

 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

 

 

1. Marie Frederiksson en Per Gessle zijn: 

2. Een serie over de jeugd van Superman:  

3. Op zijn laatste album werkt Gabriel Rios samen met deze jazzvirtuoos:  

4. Elizabeth Berkeley speelde een wel heel erotische rol in Paul Verhoeven’s Showgirls. Uit 

welke tienerreeks uit de 80’s kennen we haar nog?  

5. Hoe heet de prijs voor de beste speelfilm op het Filmfestival van Berlijn?:  

6. Welke dame met de opvallende vetkuif sleepte dit jaar de Grammy voor ‘best 

electronic/dance album’ in de wacht?:  

7. Bruce Springsteen schreef het nummer ‘Because The Night’ maar bracht het nooit zelf 

uit, wie had er echter in 1978 wel een grote hit mee?  

8. Achternaam van de acteurs die Bassie en Adriaan Spelen:  

9. Welke band bestond uit: George Harisson, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison en Jeff 

Lynne:  

10. Theatrale film met Johnny Depp die dit jaar met 2 oscars (beste kostuums & beste 

aankleding) ging lopen:  

 

 

Het woord dat gezocht wordt is: _______________________ 
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Cryptokronkels: welke band of film wordt hier cryptisch omschreven   /10p 

Muziek 

Primaten op de Noordpool:  

Een Engels lidwoord vat vuur:  

Al 9 Jaar zingt die jongen George in Gent :  

Muzikale Stofzuiger:  

De speelhal staat in brand:  

De wielen van Fred Flinstones’ auto:  

De Heersers van een Spaanse provincie:  

 

Film 

Alle + Schrikken :  

Che Guevara op de weg :  

In deze film zwemt de geanimeerde trainer van Anderlecht rond:  

 

 

Lost in Translation:           /10p 

1. Hoe voelt het 

Om me te behandelen zoals jij me behandelt 

Wanneer je je handen op mij legde 

En me vertelde wie je bent 

 

Ik dacht dat ik fout was 

Ik dacht dat ik je woorden hoorde 

Vertel me hoe ik me voel 

Vertel me nu hoe ik me voel 

 

Titel:………………………………..…. uitvoerder:…………………..…………… 
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2. She took me with her to an empty playground 

gave me a bike, how did she thought of that 

said that I could drive her home 

maybe she would have time for me 

 

Women go out to forget 

Men to be with women 

Women want to talk and eat 

Men prefer the short pain 

 

Titel:………………………………..…. uitvoerder:…………………..…………… 

 

3. Hij zei schatje, wat is je naam 

Ben je nieuw in deze stad? 

 

Sinds je binnenkwam lijkt niets nog hetzelfde 

Blijf je nog even hier? 

De plaats was donker en de band speelde luid. 

Zijn stem klonk een beetje droog. 

Hij zei: Wie is die kerel met de grappige glimlach? 

 Titel:………………………………..…. uitvoerder:…………………..…………… 

 

4. Donderdagavond, alles gaat goed 

Behalve dat jij die blik in je ogen hebt 

Wanneer ik een verhaal vertel en jij het saai vindt 

Je denkt aan wat je moet zeggen 

Je gaat ermee akkoord en dan laat je het vallen 

En zet me voor schut voor de neus van onze vrienden 

 

Dan ga ik die stem gebruiken die jij irritant vindt 

En zeg ik iets als: "Ja, intelligente bijdrage, liefje, 

Waarom pak je dan gewoon niet nog een biertje?" 

 

 Titel:………………………………..…. uitvoerder:…………………..…………… 
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5. Adele – Rolling in the Deep 

The ____(1)___of your love remind me of us 

They keep me thinking that we almost had it_(2)__ 

The_____(1)_____ of your love they leave me ___(3)_____ 

I can’t help __(4)_____ 

We could have had it_(2)__ 

 

(1): 

(2): 

(3): 

(4): 
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Hoesjes Time: DVD          /10p 

  

……………………………………………………… …………………………………………………. 

 

  

……………………………………………………… ……………………………………………………. 
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…………………………………………………. ………………………………………………. 

  

…………………………………………………. ………………………………………………. 

  

……………………………………………… ………………………………………………… 


