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Kennisstrijd classici tijdens eerste ‘Ken-Uw-Klassieken
Pubquiz’ in Rijksmuseum van Oudheden
Op donderdagavond 21 april 2011 vindt in het Rijksmuseum van Oudheden de eerste
‘Ken-Uw-Klassieken Pubquiz’ voor classici plaats. Onder het genot van een drankje
vragen docenten, studenten en andere geïnteresseerde classici het uiterste van hun
kennis over de Klassieke Oudheid, in de strijd om een fraai prijzenpakket en de
onvergankelijke eer. De Pubquiz is een initiatief van het tijdschrift Lampas en het
Rijksmuseum van Oudheden en wordt georganiseerd in het kader van de Week van de
Klassieken (15 t/m 25 april 2011).
Tijdens de ‘Ken-Uw-Klassieken Pubquiz’, de volwassen versie van de jaarlijkse ‘Ken-Je-KlassiekenQuiz’ voor scholieren, kruisen teams van doorgewinterde classici de degens op hoog niveau. Met
vragen als ‘Hoe heette de sterfelijke vader van Helena?’, ‘Uit welke stad kwam Titus Livius?’, ‘Wie zei
dat quam bene vivas, non quam diu, refert?’ en ‘Wie was de regisseur van 300?’ vraagt de quiz het
uiterste van hun kennis van Griekse en Latijnse literatuur, klassieke mythologie, oude geschiedenis,
antieke wijsbegeerte, archeologie en receptie van de Oudheid. Het team met de grootste kennis van
de Klassieke Oudheid wint onder andere een gratis bezoek met de klas, of een jaar gratis toegang tot
het Rijksmuseum van Oudheden.
De quiz vindt plaats op donderdag 21 april van 19.00-21.30 uur in de Tempelzaal van het museum.
Deelname kan in een team van minimaal twee tot maximaal vijf personen. Deelnemers en
toeschouwers betalen 7,50 euro per persoon (inclusief twee gratis drankjes). De Tempelzaal en alle
tentoonstellingen in het museum zijn geopend vanaf 17.30 uur. Aanmelden kan op
www.rmo.nl/pubquiz.
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