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Frédéric Chopins liv

1) Han vokste opp i Polen.

2) Han begynte å komponere som seksåring. 

3) Han komponerte absolutt mest for piano. 

4) Masurka er en polsk folkedans. Den går i tretakt. Det kan være en livlig dans, men også en 
rolig, myk dans full av kjærlighet.

5) Han kunne ikke dra hjem til Polen som planlagt fordi det hadde brutt ut opprør i Warszawa, 
og landet stod på randen av krig.

6) Han jobbet som pianolærer, og trivdes veldig godt. 

7) Han slo ikke gjennom som konsertpianist, blant annet fordi han ikke hadde samme 
imponerende teknikk som andre populære pianister – men også fordi han var livredd for 
publikum.

8) Salongkonsert er små konserter som ble holdt hjemme i stuen til kunstnere eller rike 
mennesker, og de var kun åpne for venner og bekjente.

9) Fordi det var få mennesker til stede, han følte seg trygg, og den følsomme musikken hans 
passet perfekt på disse konsertene.

10) Han tilbrakte tid med blant annet Liszt og Berlioz.

11) Hun var forfatter, og kjæresten til Chopin gjennom ti år. 

12) Mallorca er en solrik øy i middelhavet.

13) De ble gjort ferdige på Mallorca. 

14) Blant annet fordi han komponerte poloneser og masurkaer, som er typiske for polsk 
folkemusikk. Man finner også rytmer og melodier som minner om polske folkesanger. I noen av 
stykkene hans kan man høre hvor sint og fortvilet han var over at Polen havnet i krig, og Etyde 
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i C-moll, op. 10 nr. 12, er sannsynligvis inspirert av en hendelse fra krigen mellom Polen og 
Russland

Frédéric Chopins Prelude, op. 28 nr. 8 i Fiss-moll

1) Her er det ingen fasit.

2) Stemningen kan for eksempel beskrives som stressende, drømmende, hektisk eller flytende.

3) Man vil sannsynligvis si at stykket går raskt på grunn av mange hurtige noter.

4) Dette vil variere ut fra hvilken versjon du lytter på, men ofte opplever man at pulsen går 
saktere enn man tror.

5) Dette vil variere ut fra hvilken versjon du lytter på, men pulsen vil ofte være noe ujevn i dette 
stykket. Musikeren spiller gjerne rubato, som betyr at tempoet varierer, og da føles det som om 
pulsen går litt opp og ned.

6) Her er det ingen fasit.

Frédéric Chopins Piano Sonata nr. 2, 3. sats: Marche Funèbre (sørgemarsj)

1) Del 1 og 3 går i moll. Del 2 går i dur.

2) Ja, første og tredje del er like. 

3) Stemningen kan for eksempel beskrives som alvorlig, trist, høytidelig, sorgfull, rolig.

4) Tempoet er langsomt, som en rolig marsj, og dette er med på å skape den høytidelige, rolige 
og triste stemningen.

5) Ja, det skal være ganske enkelt, for pulsen er jevn og tydelig.

6) Melodien ligger i et ganske mørkt register.

7) Det er bare to forskjellige akkorder som gjentas.

8) Stemningen kan for eksempel beskrives som rolig, harmonisk og vakker.

9) Melodien ligger i et lyst register.
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Frédéric Chopins Masurka, op. 68 nr. 2 

1) Masurka er en dans, og inspirasjonen kommer fra polsk folkemusikk.

2) Lento betyr langsomt.

3) Tr betyr trille.

4) Med høyre hånd.

5) Stykket går i 3/4-takt.

6) Rytmen gjentas ofte, faktisk gjennom hele stykket. 

7) Stykket går i moll.

8) A-moll.


