Clara Schumann
Oppgaver: Clara Schumanns liv
1. Beskriv faren til Clara.

2. Hvordan var hverdagene til Clara da hun var barn?

3. Hvordan ble Clara kjent med Robert?

4. Hvor mange satser består Pianokonsert i A-moll av, og hva er litt uvanlig med denne
konserten?

5. Hvorfor var Clara i tvil om hun burde gifte seg med Robert eller ikke?

6. Hvilket yrke hadde Robert?

7. Nevn noen av stykkene Clara har komponert.
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8. Hvorfor var det viktig for Clara å spille konserter?

9. Hva skjedde da Clara var 37 år gammel?

10. Hvilke instrumenter er Pianotrio i G-moll opus 17 komponert for?

11. Hvem var Johannes Brahms?

12. Hva jobbet Clara med da hun ble eldre?
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Oppgaver: Clara Schumanns musikk
Lytt til Clara Schumanns Variasjoner over et tema av Robert Schumann, op.20
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1. Spill temaet på instrumentet ditt, eller få læreren din til å spille det for deg.
2. Syng temaet.
3. Beskriv karakteren på følgende deler av stykket:
(Husk å høre etter om du kjenner igjen hovedtema i alle variasjonene.)
a. Beskriv karakteren i hovedtemaet.

b. Beskriv karakteren i Variasjon 1.

c. Beskriv karakteren i Variasjon 2.

d. Beskriv karakteren i Variasjon 3.

e. Beskriv karakteren i Variasjon 4.
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f.

Beskriv karakteren i Variasjon 5.


g. Beskriv karakteren i Variasjon 6.

h. Beskriv karakteren i Variasjon 7.
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Lytt til Clara Schumanns Pianotrio i G-moll, op. 17, 1. sats

1. Har musikken en tydelig og jevn puls?

2. Hvilken taktart går satsen i?

3. Hvilke instrumenter hører man her?

4. Hvilket av instrumentene spiller melodien i åpningen?

5. Hvilket av instrumentene tar deretter over samme melodi?

6. Synes du det virker som om alle tre instrumentene er like viktige i denne satsen?

7. Hvis du skulle laget navn til denne komposisjonen, hva ville du kalt den?
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Lytt til Clara Schumanns Pianokonsert i A-moll, op. 7, 1. sats

1. Hvor gammel var Clara da hun begynte å komponere denne?

2. Hvor mange satser har Pianokonsert i a-moll?

3. Denne satsen har tempobetegnelse allegro maestoso. Hva betyr det?

4. Hvordan vil du beskrive musikkens karakter i åpningen på denne satsen?

5. Lytt til det aller første temaet, i åpningen av satsen. Har det en oppadgående eller
nedadgående bevegelse?

6. Dette første temaet kommer igjen senere i satsen, for eksempel etter ca 1 min 40 sek. Da blir
det spilt av pianisten alene. Beskriv musikkens karakter.

7. Hvordan vil du beskrive musikken når pianisten kommer inn for første gang?
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