Romantikken
Oppgaver: Romantikken
1. Hvorfor har man kalt denne perioden for romantikken?

2. Hvordan ønsket mange å være i romantikken?

3. Hvorfor kan det være enklere å høre hvilken komponist som har laget musikken hvis den
er komponert i romantikken, enn hvis den for eksempel ble komponert i barokken eller tidlig
wienerklassisisme?

4. Hvorfor begynte folk å flytte inn til byene i denne perioden?

5. Hvorfor er de fleste berømte komponister fra romantikken og tidligere menn, og ikke kvinner?

6. Hva betyr nasjonalromantikken?
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7. Hvilket ord brukte man på en svært dyktig musiker som reiste rundt og holdt konserter alene
eller sammen med orkestre, som kan sammenlignes med dagens superstjerner?

8. Kjenner du navnet på noen slike «superstjerner» fra romantikken?

9. Hva er et symfonisk dikt?

10. Hvem regnes som skaperen av symfonisk dikt?

11. Hvem komponerte det vi regner som den første lieden, og hva handler sangen om?

12. Nevn fire av de viktigste operakomponistene fra denne perioden.

13. Hva betyr Gesamtkunstwerk, og hvilken komponist forbinder du med dette ordet?

14. Nevn noen komponister fra Danmark og Finland fra denne perioden.

15. Hvem komponerte musikken til «Ja, vi elsker»?


2

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

3

Oppgaver: Brandenburgerkonsert nr. 2 i F-dur, 1. sats
Lytt til Johann Sebastian Bachs Brandenburgerkonsert nr. 2 i F-dur, 1. sats

1. Hvilke instrumenter hører man her?

2. Spiller trompeten hovedsakelig lyse toner eller mørke toner i dette stykket?

3. Hvilket tempo har satsen?
4. Kjenner du det italienske ordet for dette tempoet? Sjekk på internett, eller spør læreren din.

5. Er tempoet det samme gjennom hele satsen, eller varieres det underveis?

6. Hvis du skulle valgt navn til dette stykket, hva ville du kalt det?

7. Synes du dette stykket er mest glad, trist, spennende eller morsomt?
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