FASIT: Franz Liszt
Franz Liszts liv
1) Han vokste opp i byen Raiding i Ungarn.
2) De flyttet fordi der kunne Liszt få undervisning av Europas dyktigste musikklærere.
3) De var uenige om Liszt skulle spille store konserter allerede som barn. Faren ville gjøre ham
berømt, mens Czerny mente Liszt trengte ro til å utvikle pianoteknikken sin.
4) Fordi han flyttet til Paris da han var tolv år gammel, og fransk ble snart hovedspråket hans.
5) Faren hans døde.
6) Liszt orket ikke å spille konserter. Han ble deprimert, øvde ikke piano, og komponerte ikke ett
eneste stykke de neste to årene.
7) Han hørte Paganini spille, og bestemte seg for å bli like flink som ham. Derfor begynte han å
øve veldig mye.
8) Det heter La Campanella.
9) De ble forelsket til tross for at hun var gift fra før. De prøvde å holde forholdet hemmelig,
men Marie ble snart gravid med Liszts barn. Da orket de ikke å høre på sladderen, og bestemte
seg for å rømme fra alt oppstyret, først til Sveits, deretter til Italia.
10)Han hadde fans over hele Europa, og det samlet seg store folkemengder uansett hvor han
gikk.
11)Hun var kjæresten og samboeren til Liszt gjennom de siste 40 årene av hans liv.
12)Et symfonisk dikt er et orkesterverk som vanligvis har én sats, og det kan beskrive et maleri,
et dikt, en roman, et kunstverk eller et landskap. Det kalles programmusikk.

Franz Liszts Les Preludes, S.97
1) Det er et orkesterverk som vanligvis har èn sats. Det kan skildre et maleri, et dikt, en roman, et
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kunstverk eller et landskap. Man skal altså fortelle en historie ved hjelp av musikken. Det kalles
programmusikk.
2) Strykere (fiolin, bratsj, cello og kontrabass).
3) Fløyte, klarinett, fagott.
4) Messingblåsere (trompet, trombone, horn, tuba) er mest fremtredende, men treblås og
kontrabass er også med.
5) Rytmen er nærmest som en fanfare. Dynamikken og de kraftfulle akkordene i orkesteret.
Messingblåsere gir assosiasjoner til det høytidelige. Paukene understreker det hele.
6) Her er det ingen fasit.

Franz Liszts Ungarsk rapsodi, nr. 2 for piano
1) Åpningen kan for eksempel beskrives som enkel og høytidelig.
2) Et langt løp oppover og nedover på pianoet, etterfulgt av èn repeterende note.
3) Karakteren kan for eksempel beskrives som munter, lett og morsom.
4) Karakteren kan for eksempel beskrives som stressende, hurtig og trist.
5) Karakteren kan for eksempel beskrives som morsom, lekende og hurtig.
6) Ja, det kan man absolutt.

Franz Liszts La Campanella
1) Man hører piano.
2) Allegretto er det samme som «litt allegro», altså ikke så raskt som allegro (som betyr hurtig).
3) En etyde er en øvelse.
4) Stykket går i moll.
5) Giss-moll.
6) Man kan for eksempel høre en gjentakende tone som ligger mellom meloditonene, og denne
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kan minne om en bjelle. I tillegg hører man mange triller som minner om bjellens ringelyder
samt raske skalaer opp og nedover pianoet.
7) Stykket starter rolig og bygger seg gradvis opp mot slutten.
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