Antonio Vivaldi
Oppgaver: Antonio Vivaldis liv
1. Hvor vokste Vivaldi opp?

2. Hvilket instrument spilte Vivaldi?

3. Hvem var det som lærte Vivaldi å spille?

4. Hva var kallenavnet til Vivaldi?

5. Hva var Ospedale della Pietà?

6. Hvilke arbeidsoppgaver hadde Vivaldi på Ospedale della Pietà?

7. Hvorfor var det en hemmelighet at Vivaldi var teatersjef?

8. Hva er Concerto grosso?
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9. Hva er De 4 årstidene?

10. Hvem var Anna Girò?
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Oppgaver: Antonio Vivaldis musikk
Lytt til Antonio Vivaldis Obokonsert i A-moll RV 461, 1. sats
1. Hvilket instrument har solostemmen i denne konserten?

2. Er instrumentet et messinginstrument, treblåseinstrument eller et strykeinstrument?

3. Hvordan vil du beskrive klangen til dette instrumentet?

4. Hvordan vil du beskrive musikken?

5. Begynner solisten å spille fra starten av konserten, eller har orkesteret en innledning først?

6. Tempobetegnelsen på stykket er Allegro non molto, hva betyr det? Søk på internett eller spør
læreren din.

7. Hvordan kan man beskrive rytmikken (altså rytmene) på det solisten spiller i forhold til
rytmikken hos orkesteret?

8. Hva heter de lyseste strykeinstrumentene man hører her?
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Lytt til Antonio Vivaldis Våren (La Primavera) fra De 4 årstidene
1. Hvilket instrument har solostemmen i denne konserten?

2. Hvor mange satser består verket av?

3. Hvilket tempo går 1., 2. og 3. sats i?

4. Hva forbinder du selv med våren, og kan du finne eksempler på dette i Vivaldis musikk?

5. Vivaldi skrev en sonett (et slags dikt) sammen med De fire årstider. Les gjennom sonetten til
1. satsen av våren. Kan du høre noe som minner om fuglesang og tordenvær i musikken?
Springtime is upon us.
The birds celebrate her return with festive song,
and murmuring streams are
softly caressed by the breezes.
Thunderstorms, those heralds of Spring, roar,
casting their dark mantle over heaven,
Then they die away to silence,
and the birds take up their charming songs once more.
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6. Hvordan vil du beskrive stemningen i 2. sats, og hvilke musikalske elementer er det som
skaper nettopp denne stemningen?

7. Lytt til hovedtema i 3. sats: Blir dette først spilt i dur eller moll? 

8. Spilles hovedtema også i moll i løpet av 3. sats?
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Lytt til Antonio Vivaldis Gloria in D major RV 589, 1. sats
1. Hvilke instrumenter hører man her?

2. Hvordan vil du beskrive stemningen i første sats?

3. Koret synger Gloria in excelsis deo, som betyr «Ære være Gud i det høyeste». På hvilken måte
bygger musikken opp under teksten her?

4. Synger koret unisont (samme stemme) eller synger de flerstemt (ulike stemmer)?

5. Er førstesatsen i dur eller moll?

6. Beskriv dynamikken som blir brukt i satsen. Er det samme styrkegrad gjennom nesten hele
satsen?

7. Veksler dynamikken gradvis ved bruk av crescendo og decrescendo, eller skifter det plutselig
fra sterkt til svakt? Hva kalles slik dynamikk?
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