Ludvig van Beethoven
Oppgaver: Ludvig van Beethovens liv
1. Hvorfor var det ikke så rart at Beethoven var litt sær, og ikke visste helt hvordan man
oppførte seg mot andre mennesker?

2. Hvordan var foreldrene til Beethoven?

3. Hvilken by vokste Beethoven opp i?
4. Hvorfor sa faren at Beethoven var 6 år på en konsert, når han egentlig var 7 år?

5. Gikk Beethoven på skolen?
6. Hvilken berømt komponist traff Beethoven da han var 16 år gammel?
7. Hva menes med å være «fri kunstner»?

8. Hvorfor begynte Beethoven å trekke seg unna andre mennesker i 29-års alderen?

9. Lag fem spørsmål som handler om Beethoven, og sjekk om læreren din kan svare på dem.
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Oppgaver: Ludvig van Beethovens musikk
Lytt til Ludvig van Beethovens Symfoni nr. 5 i C-moll, 1. sats

1. Lytt til de første sekundene av satsen. Hvor mange noter trengte du å høre for å kjenne igjen
stykket, dersom du har hørt det før?
2. Et motiv er en slags musikalsk idé, og består ofte av noen få noter. Hvor mange noter består
dette første motivet av?
3. Hvor mange av tonene i motivet er like?
4. Er den fjerde tonen høyere eller lavere enn de andre?
5. Lytt til de første ca 20 sekundene av stykket. Kommer dette motivet igjen? Mange ganger?

6. Lytt etter kontraster (forskjeller) i denne satsen. Er hele stykket like dramatisk som i
åpningen?
På hvilke måter bruker Beethoven kontraster? Er det for eksempel store forskjeller på
dynamikk (sterkt – svakt), eller hvilke instrumenter som spiller? Gi eksempler på musikalske
kontraster som Beethoven bruker.




2

Ludvig van Beethoven

Lytt til Ludvig van Beethovens Sonate Pathetique, 1. sats

1. Hvordan vil du beskrive åpningen?
2. Beskriv stykkets første akkord. Er den i dur eller moll? 
3. Består stykkets akkord av lyse eller mørke toner?
4. Spilles åpningen i samme styrkegrad, eller varieres dynamikken?
5. Komponisten har notert Grave over notene. Finn ut hva det betyr.

6. Etter innledningen skifter musikken karakter. Hvordan vil du beskrive stemningen
i musikken nå?
7. Hvordan er tempoet etter at musikken har skiftet karakter?
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Lytt til Ludvig van Beethovens Til Elise.

1. Til hvem skrev Beethoven dette stykket?
2. Går stykket i dur eller moll?
3. Går stykket i 3-takt eller 4-takt?
4. Er det pianistens høyre hånd (med lyse toner) eller venstre hånd (med mørke toner) som
spiller melodien?
5. Hvor mange ulike deler består stykket av?
6. Kommer hovedtemaet igjen flere ganger i løpet av stykket?
7. Hvordan vil du beskrive stykkets form? 
Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket?
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