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Giacomo Puccini

1. Hvem ble Puccini oppkalt etter? 

2. Hvilket land kom Puccini fra? 

3. Hva skjedde da Puccini var 21 år gammel?  

 

4. Hvorfor bestemte Puccini og Elvira seg for å rømme?  

 

5. I hvilken opera finner man Tårnarien, og hva handler sangen om?  

 

6. Hva handler La Boheme om?   

 

7. Hvem var Doria, og hva skjedde med henne?  

 

8. Hva handler O Mio Babbino Caro om?  

 

9. Hvilken opera er O Mio Babbino Caro fra?  

 

Oppgaver: Giacomo Puccinis liv



2 Giacomo Puccini

Lytt til Giacomo Puccinis Madame Butterfly: Humming chorus 
(Coro a boca cerrada) 

1. Hvilke instrumenter hører man i åpningen? 

 

2. Hva kalles måten strykeinstrumentene spiller på i åpningen, altså når de bruker fingrene i 

stedet for buen?  

 

3. Klapp rytmen til akkompagnementet.  

 

4. Endres rytmen i akkompagnementet mye utover i stykket, eller er den stort sett lik?  

 

5. Si noe om teksten som blir sunget.  

 

6. Synger koret samme stemme (unisont) eller synger de forskjellig stemme?  

 

7. Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket?  

 

Oppgaver: Giacomo Puccinis musikk
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Lytt til Giacomo Puccinis Tosca: Tårnarie (E lucevan le stelle) 

1. Hvem synger Tånarien? 

2. Hvem synger han Tårnarien til? 

3. Hvor er Cavaradossi når han synger denne arien?  

 

4. Hvilket instrument spiller solo fra starten? 

5. Hvordan vil du beskrive klangen til dette instrumentet?  

 

6. Bank pulsen samtidig som du lytter til musikken. Kjennes musikkens puls helt jevn ut, eller 

virker den ujevn (rubato). 

Hvordan vil du beskrive stemningen i sangen?  

  

 



4 Giacomo Puccini

Lytt til Giacomo Puccinis Gianni Schiccihi: O Mio Babbino Caro

1. Hva heter rollefiguren som synger, og hva handler sangen om?  

 

2. Hvilken taktart går stykket i? 

3. Går stykket i dur eller moll? 

4. Hvordan vil du beskrive klangen i stemmen til solisten?  

 

5. Hvordan vil du beskrive sangens karakter?  

 


