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Det eneste som er konkret, er enten små tiltak 
eller ting regjeringen allerede gjør bedre.

Helseminister Bent Høie (H) slakter Arbeiderpartiets eldresatsing (NTB)
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Hvorfor skal man se på «Norges smar-
teste»?
Jeg håper og tror at dette blir et 
engasjerende program for hele 
familien. Programmet består 
av oppgaver som du kan være 
med på å gjette på selv. 
Dette er  hovedsaklig 
obser vasjonsoppgaver, 
ikke klassiske quiz-
spørsmål, så det er 
mulighet for alle å være 
med på å gjette. 

Også hvis man bare er mid-
dels smart?
Programmet er veldig inklu-
derende. Jeg tror folk kommer 
til å få et helt nytt forhold til 
matte og logikkoppgaver. Opp-
gavene er ikke så vanskelige, men 
man kan ikke løpe ut og ta seg en 
kafe, man må se på hele tiden for å få 
med seg alle detaljene man trenger for 
å løse oppgavene. Man får seg noen 
overraskelser i løpet av programmet.

Hvordan blir det å være en del av «Gull-
rekka»?
Akkurat det har jeg ikke helt klart å 
ta innover meg enda. Jeg må bare si  
takk for tilliten.

Er du klar for å være underholdning 
under fredags-tacoen?
Jeg er klar. Programmet er så mor-
somt og deltakerne er så ine folk. I 
tillegg er det mye god underholdning 
bare i oppgavene, og vi har hentet 
inn alt fra dansere, til sjonglører og 
basketspillere som skal bidra. Jeg er 
sikker på at seerne kommer til å bli 
glade i deltakerne. Det krever litt 
mot å melde seg på et program som 
heter «Norges smarteste». I Norge 
skal man ikke helt stikke seg frem, 
hvis man er litt over middels intel-

ligent, men det har disse turt å 
gjøre. 
 
Hvordan har dere valgt ut deltakere?
De har meldt seg på helt selv. Vi 
sendte en generell utlysning til alle, 
og folk som er glad i denne typen 
oppgaver kunne melde seg på. Først 
måtte de gjennom lere IQ-tester og 
intervjuer og fra rundt 500 søkere 
kom vi ned til de 25 vi har med i dag. 
 

Kunne du meldt deg på programmet 
selv?

Kanskje ikke på tv, men hjemme i 
stua hadde jeg nok vært med. Jeg 

liker spill, og spiller mye selv. 
 
Hva gjør deg lykkelig? 
Å gå tur på jellet. Jeg går 
ikke så veldig langt, men å 
komme seg på toppen og 
spise en kvikk lønsj og 
appelsin, da har jeg det 
veldig int. 

Hvem var din barndomshelt? 
Bestefaren min, som var 

professor i samfunnsøko-
nomi. Jeg var glad i matte-

stykker som lite barn, og da jeg 
var liten pleide jeg å sitte på kon-

toret hans og få mattestykker av 
han.  Ifølge moren min maste jeg som 
liten på mattestykker som andre barn 
maste på sukkertøy. 

Hvilken bok har betydd mest for deg?
Jeg føler ote at den siste jeg har lest 
er den beste. Men akkurat nå gleder 
meg veldig til å lese «En sommer med 
Montaigne». Den har blitt omtalt 
som fransk livsvisom uten jåleri, og 
er lit thverdagsilosoisk. 

Hvem ville du stått fest i heisen med? 
Jeg tar aldri heis, men om jeg skulle 
stått fast, måtte det blitt med et snilt 
menneske og en vennlig sjel. Sann-
synligvis en som var veldig link til å 
lage mattenøtter, som jeg kunne kost 
meg med. For eksempel Jan Martin 
Nordbotten, som lager reportasjer i 
«Norges smarteste». Han tror jeg 
hadde vært morsomt å sittet fast i 
heisen med.

eira.lie.jor@dagsavisen.no

 ■ EIRA LIE JOR

Nadia Hasnaoui (52)

Er programleder i NRKs nye fredagssat-

sing «Norges smarteste» med premiere i 

kveld. 

Nerdetur i heisen

Utstillingen Space Expo åpner på 
Youngstorget i Oslo klokka 14.00. 
Næringsminister Monica Mæland åpner 
utstillingen, som allerede har besøkt en 
rekke andre land. Den tar for seg romtek-
nologi og du kan blant annet lære hvordan 
en satelitt fungerer og barn kan program-
mere sitt eget romskip.

Space Expo i Oslo
Grünerløkka brygghus arrangerer mikro-
bryggfestival i dag og i morgen. 17 mikro-
bryggerier skal vise fram varene sine, og 
det blir ifølge arrangørene god stemning 
i bakgården på Grünerløkka. Det blir 
også konserter og muligheten for å kjøpe 
seg mat. 

Mikrobryggfestival
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Hvordan i h ... ser man om et 

skjegg er et religiøs symbol 

eller bare tilhører en feks 

norskpakistansk hipster-

vekter? #dax18
@larsmg

1

http://redir.opoint.com/?key=IYuISSHNqRjB62PKAydf&OpointPDF=true
http://dagsavisen.no
http://redir.opoint.com/?key=IYuISSHNqRjB62PKAydf

	Space Expo i Oslo (Dagsavisen, side 2)

