
Guiseppe Verdi 1

Guiseppe Verdi

1. Hvor fikk Verdi orgelundervisning? 

2. Hvorfor gikk han til fots alene til nabobyen da han var 10 år gammel?  

 

3. Hva er La Scala? 

4. Hvorfor bestemte han seg for å aldri komponere mer da han var 27 år gammel?  

 

5. Hvilken sang fra Nabucco ble den mest populære, og hvorfor?  

 

6. Hvorfor ville ikke naboene snakke med Giuseppina Strepponi?  

 

7. Nevn en kjent sang fra Rigoletto.  

 

8. Hvorfor var Verdi opptatt av å holde flere av sangene fra Rigoletto hemmelig før premieren?  

 

9. Nevn noen av Verdis mest kjente operaer.  

 

Oppgaver: Guiseppe Verdis liv



2 Guiseppe Verdi

Lytt til Guiseppe Verdis Rigoletto: La donna e mobile 

1. Hva slags musikkverk er Rigoletto?  

 

2. Har orkesteret et forspill alene, eller starter sangeren umiddelbart?  

 

3. Synges soloen av en dame eller en mann?   

 

4. Går denne sangen i to-delt eller tre-delt takt?  

 

5. Hvordan vil du beskrive sangens karakter?  

 

6. Syng melodien. Er det noen rytmiske eller melodiske deler som blir gjentatt?  

 

Oppgaver: Guiseppe Verdis musikk



Guiseppe Verdi 3

Lytt til Guiseppe Verdis Requiem, 1. sats 

1. Hvilket instrument åpner denne satsen?  

 

2. Er det herrestemmene eller damestemmene som kommer inn først?  

 

3. Tempobetegnelsen er Andante. Hva betyr det?  

 

4. Beskriv stykkets karakter i åpningen.  

 

5. Hvordan endres karakter og tempo når koret synger alene og orkesteret har pause?  

 

6. Hvilke assosiasjoner får du når du hører musikken, altså hva tenker du på når du hører dette 

stykket?  

 



4 Guiseppe Verdi

Lytt til Guiseppe Verdis Nabucco: Va, pensiero

1. Hva kalles dette koret på norsk?  

 

2. Hvordan er dynamikken i åpningen på Va, pensiero, spiller orkesteret sterkt eller svakt?  

 

3. Kan du det italienske ordet for denne dynamikken?  

 

4. Endres dynamikken i stor grad i løpet av sangen, eller er den lik?  

 

5. I åpningen av stykket (i løpet av de første frasene), er det et instrument som har en 

fremtredende trille. Hvilket instrument er dette?  

 

6. Når koret begynner å synge, synger de da samme stemme (unisont) eller ulike stemmer 

(flerstemt)?  

 


