FASIT: FANNY OG FELIX MENDELSSOHN
Fanny og Felix Mendelssohns liv
1) Fanny og Felix var søsken.
2) Det var fire barn i familien: Fanny, Felix, Paul og Rebecka.
3) De hadde et helt spesielt forhold. De øvde sammen, lekte sammen, fikk undervisning sammen,
spilte komposisjonene sine for hverandre. De hadde stor respekt for hverandre. Felix ville alltid
at Fanny skulle se gjennom hans komposisjoner før han viste dem til andre.
4) De vokste opp i Berlin.
5) På denne tiden var det ikke normalt at kvinner hadde offentlige karrierer. Kvinners viktigste
oppgaver var å gifte seg, passe barn, lage mat og stelle hus
6) Felix møtte Goethe da han var tolv år gammel.
7) Felix var så inspirert etter møtet med Goethe.
8) Han ble oppkalt etter Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn og Ludvig van Beethoven.
9) Hun fikk et tomt noteark slik at hun kunne fortsette å komponere.
10)Han ble inspirert til å komponere symfoni nr. 4.
11)Felix var på besøk hos dronning Victoria, og dronningen bestemte seg for å synge en sang
som Felix hadde komponert. Hun valgte nettopp denne, fordi det var yndlingssangen hennes.
Felix måtte imidlertid fortelle henne at det egentlig var Fanny som hadde komponert denne,
men at sangen var utgitt i hans navn siden Fanny var kvinne.
12)Fanny begynte å utgi komposisjonene sine da hun var 40 år.
13)Rekviem betyr ro eller hvile, og innen musikk betyr det en komposisjon for de døde. Felix
komponerte dette da Fanny døde.
14)Felix ble veldig berømt mens han levde. Han ledet Leipzig Gewandhausorkester, reiste rundt
hele Europa for å dirigere, og spilte mange konserter som pianosolist. Felix var også med på å
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starte musikkonservatoriet i Leipzig.

Fanny Mendelssohns Italien (Schöner und schöner schmückt)
1) Felix var på besøk hos dronning Victoria, og dronningen bestemte seg for å synge en sang
som Felix hadde komponert. Hun valgte nettopp denne, fordi det var yndlingssangen hennes.
Felix måtte imidlertid fortelle henne at det egentlig var Fanny som hadde komponert denne,
men at sangen var utgitt i hans navn siden Fanny var kvinne.
2) Stykket går i 6/8-takt.
3) Stykket går i G-dur.
4) Stykket er for sang og piano.
5) Allegretto. Allegro betyr muntert, hurtig, livlig, mens allegretto betyr «litt hurtig», men ikke
fullt så hurtig som allegro.
6) P betyr Piano, som betyr svakt.
7) Sangen kan for eksempel beskrives som munter, lett, morsom eller lystig.

Fanny Mendelssohns Trio i D-moll, opus 11
1) Man hører fiolin, cello og piano.
2) Fiolin og cello spiller melodien fra begynnelsen.
3) Ja, fiolin og cello.
4) Pulsen er stort sett jevn.
5) Tempoet er raskt.
6) Her er det ingen fasit.
7) Cello spiller solo fra begynnelsen i Felix sin trio. Begge trioene går hurtig (allegro molto
vivace / molto allegro ed agitato). Pianoakkompagnementet er hektisk i begge trioene.
Karakteren kan beskrives som dramatisk, i begge trioene.
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Felix Mendelssohns En midtsommernattsdrøm: Bryllupsmarsj
Her er det ingen fasit, det vil komme an på hvilke versjoner du har valgt å lytte til.

Felix Mendelssohns Songs without words, op. 62 nr. 6: Spring Song
1) Her er det ingen fasit
2) Stykket går i dur.
3) Allegro betyr muntert, hurtig, livlig, mens allegretto betyr «litt hurtig», men ikke fullt så
hurtig som allegro. Grazioso betyr grasiøst, elegant.
4) Stykket kan for eksempel beskrives som muntert, elegant, lyst, drømmende eller uhøytidelig.
5) Det kan for eksempel være dur-tonearten, tempoet, arpeggio-akkordene (som betyr en akkord
hvor tonene klinger etter hverandre i stedet for samtidig), melodien eller rytmen.
6) Her er det ingen fasit.
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