Fanny og Felix Mendelssohn
Oppgaver: Fanny og Felix Mendelssohns liv
1. På hvilken måte var Fanny og Felix i slekt med hverandre?

2. Hvor mange barn var det i familien Mendelssohn?

3. Beskriv forholdet mellom Fanny og Felix.

4. I hvilken by vokste de opp?

5. Hvorfor var det aldri snakk om at Fanny skulle bli musiker? 

6. Hvilken berømt dikter møtte Felix da han var tolv år gammel?

7. Hvorfor begynte Felix å komponere musikk til skuespill?

8. Hvilke tre komponister ble sønnen til Fanny oppkalt etter?
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9. Hva fikk Fanny i gave av mannen sin rett etter bryllupet? Hvorfor fikk hun dette?

10. Hvilket verk ble Felix inspirert til å komponere etter å ha sett den italienske naturen og
stemningen?

Fortell om da sangen Italien ble fremført av dronning Victoria på Buckingham Palace.


11. Når begynte Fanny å utgi komposisjonene sine?

12. Hva betyr rekviem, og hvorfor komponerte Felix dette?

Hva jobbet Felix med som voksen, og ble han berømt mens han levde?
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Oppgaver: Fanny Mendelssohns musikk
Lytt til Fanny Mendelssohns Italien (Schöner und schöner schmückt)
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1. Fortell historien om da denne sangen ble fremført på Buckingham Palace av dronning
Victoria.

2. Hvilken taktart går stykket i?
3. Hvilken toneart går stykket i?
4. Hvilken besetning er dette skrevet for?
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5. Hvilken tempobetegnelse står det på stykket, og hva betyr den?

6. Finner du informasjon om dynamikk på notene?

7. Hvordan vil du beskrive sangens karakter?



Oppgaver: Felix Mendelssohns musikk
Lytt til Felix Mendelssohns En midtsommernattsdrøm: Bryllupsmarsj
(A Midsummer Night`s Dream: Wedding march)
Sammenlign to ulike versjoner av Bryllupsmarsj; èn for orgel og èn for symfoniorkester. Når man
sammenligner, kan man for eksempel lytte etter forskjeller og likheter innen:
1. Tempo
2. Klang
3. Dynamikk
4. Karakter
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Lytt til Felix Mendelssohns Songs without words, op. 62 nr. 6: Spring Song

1. Tittelen Spring Song betyr «Vårsang». Hva forbinder du med vår? Hvis du skulle komponert
en vårsang, ville den gått i dur eller i moll?
2. Går dette stykket i dur eller moll?
3. På notene står det Allegretto grazioso. Hva betyr det?
4. Hvordan vil du beskrive stykkets karakter?

5. Hva er det i musikken som er med på å skape karakteren?

6. Lag en dans til musikken.

Fanny og Felix Mendelssohn

5

