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Wolfgang Amadeus Mozart

1. Hvor vokste Mozart opp?  

 

2. På hvilken måte kan man si at Mozart var et spesielt barn?  

 

3. Fortell om skolegangen til Mozart.  

 

4. Hvorfor begynte faren å kalle Mozart og Nannerl for vidunderbarn?  

 

5. Hvorfor ble det vanskeligere å selge billetter til konsertene hans da Mozart ble eldre?  

 

6. Hvem var Constanze?  

 

7. Hvilken by flyttet Mozart til da han ble voksen?  

 

8. Hva betyr det å være «fri kunstner»?  

 

Oppgaver: Wolfgang Amadeus Mozarts liv
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9. Hva er en klaverkonsert?  

 

10. Hvor mange klaverkonserter komponerte Mozart?  

 

11. Nevn noen av Mozarts mest berømte operaer.  

 

12. Hva er typisk for den wienerklassiske musikkstilen?  

 

13. Hva heter musikkstykket som også kalles for en «dødsmesse», og hvilken besetning er det 

komponert for?  

 

14. Hvor gammel ble Mozart?  
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Lytt til Wolfgang Amadeus Mozarts Nattens dronning fra Tryllefløyten 

1. Hvordan vil du beskrive musikkens karakter?  

 

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

 

3. Synger solisten veldig lyse eller veldig mørke toner?  

 

4. Hvilken type orkester hører man her?  

 

5.  Hvilke instrumenter er mest framtredende?  

 

6. Hvordan vil du beskrive tempoet i stykket?  

 

7. Hvordan er stykket oppbygd – er det samme tema som gjentas mange ganger på samme 

måte, eller får man stadig høre nye musikalske idéer og variasjoner?  

 

Oppgaver: Wolfgang Amadeus Mozarts musikk
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Lytt til Wolfgang Amadeus Mozarts Symfoni nr. 40, 1. sats: Molto allegro 

1. Hva kalles orkester som framfører symfonier?  

 

2. Hva betyr molto allegro? Finn ut ved hjelp av internett, eller spør læreren din.  

 

3. Går denne satsen i dur eller moll?   

 

4. Hvilke instrumenter spiller hovedtema i starten av stykket?  

 

5. Hvilke instrumenter «holder rytmen», altså har jevne, rytmiske figurer i starten av stykket?  
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6. De tre første tonene i stykket danner det vi kan kalle for et musikalsk motiv. Syng dette 

motivet. Består motivet av store sprang eller små bevegelser? Består det av samme tone eller 

ulike toner?  

 

7. Hovedtemaet blir spilt to ganger fra starten av stykket. På hvilken måte endres temaet andre 

gang?  

 

8. Denne symfonien har blitt en av Mozarts mest populære. Hva tror du er grunnen til at så 

mange liker den?  
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Lytt til Wolfgang Amadeus Mozarts Eine Kleine Nachmusik, 1. sats: Allegro 

1. Finn ut hva «Eine Kleine Nachtmusik» betyr.  

 

2. Hvordan vil du beskrive stemningen i musikken?  

 

3. Hvilken taktart går stykket i?  

 

4. Har stykket en jevn puls, eller forandrer den seg mye i løpet av stykket?  

 

5. Hvilke instrumenter hører man her?  

 

6. Hvilke instrumenter spiller de dypeste tonene?  

 

7. Hvilke instrumenter spiller de lyseste tonene?  

 

8. I åpningen av stykket – spiller alle instrumentene unisont (samme stemme), eller har de ulike 

stemmer?  
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Lytt til Wolfgang Amadeus Mozarts Lacrimosa fra Requiem

1. Hva betyr requiem?  

 

2. Mozart selv komponerte bare første del av Lacrimosa før han døde. Hvem fullførte verket?  

 

3. Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket?  

 

4. Går stykket i dur eller moll?  

 

5. Bank pulsen og tell høyt mens du lytter til musikken. Hvilken taktart tror du stykket går i?  

 

6. Hvilke instrumenter hører du i åpningen av stykket?  

 

7. Hvor mange forskjellige kvinnestemmer hører man i koret? Vet du hva disse stemmene 

kalles?  

 

8. Hvor mange forskjellige herrestemmer hører man i koret? Vet du hva disse stemmene kalles?

 


