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Richard Wagner

1. Hvorfor ble Wagners familie så forskrekket da de leste det dramatiske skuespillet han skrev 

som 16-åring? 

2. Hvilke fag var det som interesserte Wagner på skolen?  

 

3. Hva betyr «Gesamtkunstwerk»?  

 

4. Hvem var Minna? 

5. Hvorfor måtte Wagner og Minna rømme fra Riga?  

 

6. Beskriv flukten fra Riga.  

 

7. Hva heter operaen som Wagner komponerte med inspirasjon fra båtturen over Nordsjøen, og 

hva handler operaen om?  

 

8. Hvorfor måtte Wagner flykte fra Tyskland?  

 

Oppgaver: Richard Wagners liv
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Hvorfor ble Minna, og flere andre, sinte etter å ha lest Wagners artikkel om jøder og musikk? 

  

 

9. Hvor finner man «Tristan-akkorden»?  

 

10. Hvorfor ble Kong Ludwig av Bavaria så viktig for Wagner?  

 

11. Hvem var Hans von Bülow?  

 

12. Hvem var Cosima?  

 

13. Hvor mange barn fikk Wagner og Cosima, og hva het barna?  

 

14. Hva er Nibelungenringen, og hvilke operaer består den av?  

 

Hva kaller man et kort, musikalsk tema som kan gi et hint om hva musikken handler om? 
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Lytt til Richard Wagners Tristan og Isolde: Prelude 

1. Hva handler Tristan og Isolde om?  

 

2. Hvem var Wagners største inspirasjon når han skrev Tristan og Isolde, og hvorfor lignet 

historien på hans egen?  

 

3. Hvilket instrument spiller alene i åpningen av verket?  

 

4. Hvilke instrumenter kommer inn på stykkets første akkord («Tristan-akkorden»)?  

 

5. Hvordan vil du beskrive denne akkorden?  

 

6. Hvordan vil du beskrive klangen i orkesteret de første par minuttene av verket?  

 

7. Er du enig med dem som mener at musikken er spenningsfylt, at det er som om man lengter 

etter noe som ikke kommer? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

Oppgaver: Richard Wagners musikk
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Lytt til Richard Wagners Tannhäuser: Dich, Teure halle 

Lytt godt på orkesteret. Skriv ned alle instrumentene du greier å høre.   

  

 

1. Med tanke på at Wagner skrev alle tekstene sine selv, hvilket språk tror du solisten synger? 

 

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

 

3. Hvordan vil du beskrive musikken?  

 

4. Synes du melodien er ensformig eller skifter den ofte karakter?  

 

5. Bank pulsen samtidig som du lytter til musikken. Synes du det er enkelt å følge pulsen?  
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Lytt til Richard Wagners Ride of the Valkyries (Valkyrierittet)

1. Hvordan vil du beskrive musikken i åpningen av stykket?  

 

2. Hvilke instrumenter har triller i åpningen av stykket?  

 

3. Hvordan vil du beskrive det strykerne spiller i åpningen av stykket?  

 

4. Hvilke instrumenter spiller hovedtemaet, eller det vi kan kalle ledemotivet, tidlig i stykket? 

 

 

5. Hvordan vil du beskrive dette hovedtemaet? Hører du noen gjentakelser?  

 

6. Går stykket i tredelt eller firedelt takt? 


