FASIT: franz schubert
Franz Schuberts liv
1) Schubert vokste opp i Wien i Østerrike.
2) Faren lærte ham å spille fiolin, og storebroren lærte ham å spille piano.
3) Schubert fikk plass i guttekoret i det keiserlige kapellet i Wien. Da flyttet han inn på
internatskole. Der fikk han gratis skolegang og musikkopplæring.
4) Goethe var en tysk forfatter.
5) Schubert fikk jobb som hjelpelærer på farens skole, men taklet ikke den bråkete klassen. Han
skjønte raskt at læreryrket ikke var noe for ham.
6) Schubert komponerte flere sanger til henne, og laget også Gretchen am Spinnrade i perioden
han var forelsket i henne.
7) Gretchen am Spinnrade regnes som den aller første romantiske lieden.
8) Gretchen am Spinnrade handler om en jente som heter Gretchen. Hun sitter ved spinnerokken
sin og tenker på Faust, en mann hun er veldig forelsket i.
9) Det tyske ordet for sang er lied.
10) Schubert komponerte over 600 lieder i sitt liv.
11) Å leve som fri kunstner betyr å ikke ha fast jobb. For Schubert betydde det at han kunne
komponere når han ville.
12) Schubertiader var kallenavnet på huskonserter hjemme hos venner hvor Schubert og
musikken hans ofte ble midtpunktet.
13) De siste årene var preget av fattigdom, sykdom, frykt og bekymring.
14) Winterreise handler om en vandrer som er blitt sviktet av sin kjæreste, og som drar bort fra
byen og menneskene, som vandrer omkring i frosne fjellandskap, stadig lenger inn i sin egen,
ensomme verden. Man kan si at stykket handler om å miste håpet.
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Franz Schuberts Kvintett i A-dur, op. 114, 4. sats (Trout quintet)
1) Fiolin, bratsj, cello, kontrabass og piano.
2) Fiolin spiller melodien fra begynnelsen.
3) Musikkens karakter kan for eksempel beskrives som elegant, munter, høytidelig eller
dansende.
4) Piano spiller melodi i variasjon 1.
5) Bratsj spiller de jevne, raske rytmene i variasjon 1.
6) Fiolin og cello spiller mot hverandre som et slags spørsmål-svar.
7) Musikkens karakter kan for eksempel beskrives som lekende, morsom eller dansende i
variasjon 1.
8) Bratsj og cello spiller melodien to-stemt i variasjon 2.
9) Fiolin spiller de lyseste tonene i variasjon 2.
10) Cello og kontrabass spiller melodien i variasjon 3.
11) Karakteren kan for eksempel beskrives som drømmende, livlig eller svevende i variasjon 3.
12) Ingen av dem spiller melodien fra starten av variasjon 4.
13) Variasjon 4 går i moll.
14) Karakteren endres i løpet av variasjonen, men i åpningen kan den for eksempel beskrives
som dramatisk, bestemt eller opprørsk.

Franz Schuberts Winterreise, op. 89: Einsamkeit (Ensomhet)
1) Vokal (tenor) og piano
2) Stemningen kan for eksempel beskrives som dyster, trist eller ulykkelig.
3) Det rolige tempoet kan antyde motløshet, tristhet og lite energi.
4) Stykket går i moll.
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5) Klangene er «tomme» (kvinter uten ters). Det kan antyde den tomme, triste stemningen, og
det kan også gi oss en pekepinn på hvordan hovedpersonen føler seg.
6) Pianostemmen har flere tremoloer, som betyr hurtige gjentakelser av to toner. Det høres ofte
dramatisk ut.
7) Pianostemmen antyder det motsatte – at hovedpersonen kanskje ikke liker at luften er rolig
og alt er lyst og klart.
8) Pianostemmen er dramatisk, som en liten storm.
9) Den slutter på samme måte som den startet, med «tomme» akkorder i piano.

Franz Schuberts Gretchen am Spinnrade (Gretchen ved spinnerokken)
1) Man bruker foten til å drive rokken, ved å trykke ned pedalen med jevne bevegelser. Hjulet på
rokken skal beveges i en jevn rytme.
2) I pianostemmen (høyre hånd) er det en konstant bevegelse av sekstendelsnoter. De beveger
seg jevnt opp og ned, og dette kan minne om hjulet på rokken som spinner rundt og rundt.
3) I pianostemmen (venstre hånd) er det en bassnote i tillegg til åttendelsnoter, og disse
åttendelsnotenes jevne rytme minner om Gretchens fot på pedalen som driver hjulet på rokken.
4) Rytmikken er ensformig, og kan symbolisere den endeløse spinningen.
5) Sangen går i moll, som kan symbolisere at dette ikke er en lykkelig kjærlighetshistorie.
6) Det kan forestille at Gretchen drømmer seg bort slik at hun tar foten bort fra pedalen, noe
som gjør at rokken stopper.
7) Akkordene endres på «Ich finde».
8) Dynamikken endres også på samme tidspunkt, og musikken blir sterkere (crescendo).
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