FASIT: Oldtiden, Richard wagner
Richard Wagners liv
1) De ble forskrekket over innholdet i teksten, for historien handlet om spøkelser, galskap, blod
og mord.
2) Han interesserte seg for historie og litteratur – særlig gamle fortellinger og spennende
eventyr.
3) Det betyr «helhetskunst» – som betyr at alle delene er like viktige. Derfor ville Wagner ha
kontroll på alt i operaene sine – musikk, tekst, kostymer, lys og kulisser.
4) Minna var skuespillerinne, og ble Wagners kone da han var 23 år gammel.
5) De måtte rømme fordi Wagner hadde lånt mye penger som han ikke greide å betale tilbake.
Han ble jaktet på av folk som ville ha tilbake pengene sine.
6) Politiet hadde tatt passene til Wagner og Minna, og derfor måtte de ha hjelp til å komme seg
over grensen om natten. Deretter kjørte de vogn videre sørover, gjemte seg i et hus og tok båten
mot London. Men de havnet i en voldsom storm, og båten var nær ved å forlise. Derfor søkte de
nødhavn i Norge, på Borøya utenfor Tvedestrand.
7) Operaen heter Den flyvende hollender. Den handler om et spøkelsesskip som kan dukke opp
i stormfullt vær. Skipet har en hollandsk kaptein som hadde blitt dømt til å seile rundt på havet
til evig tid. Hvert syvende år kan han gå i land, og hans eneste mulighet for å bli fri er hvis han
finner en kvinne som elsker ham.
8) Han måtte flykte fra Tyskland etter å ha deltatt i et stort politisk opprør mot regjeringen.
Regjeringen sendte ut ordre om å arrestere alle opprørerne, og Wagner ble ettersøkt.
9) De ble sinte fordi teksten var veldig rasistisk.
10)Man finner «Tristan-akkorden» i forspillet på operaen Tristan og Isolde.
11)Kong Ludwig av Bavaria gav Wagner et hus, han betalte all gjeld for Wagner og gav ham god
lønn. Han hjalp også til med å bygge Wagners operahus.
12)Hans von Bülow var en berømt dirigent og en god venn av Wagner. Han var også mannen til
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Cosima – som Wagner etter hvert innledet et forhold til.
13)Cosima var datteren til Franz Liszt og kona til Hans von Bülow. Hun gikk fra mannen sin for å
gifte seg med Wagner.
14)De fikk tre barn sammen – Isolde, Eva og Siegfried.
15)Nibelungenringen er en serie med fire operaer – Rhingullet, Valkyrien, Siegfried og
Ragnarokk.
16)Det kalles et ledemotiv.

Richard Wagners Tristan and Isolde: Prelude
1) Tristan og Isolde handler om kjærlighet, om to personer som trekkes mot hverandre men ikke
kan få hverandre. Det handler om lengselen etter kjærlighet.
2) Mathilde Wesendonck var Wagners største inspirasjon når han laget operaen. Wagner var
veldig forelsket i henne, men Mathilde var gift og ville ikke sette ekteskapet sitt i fare. Hun
valgte derfor å bli hos mannen i stedet for å bli kjæreste med Wagner.
3) Cello spiller alene i åpningen av verket.
4) Treblåseinstrumenter (obo, klarinett, engelsk horn og fagott) spiller «Tristan-akkorden».
5) Akkorden kan for eksempel beskrives som spenningsfylt, dramatisk, trist og full av smerte.
6) Klangen kan for eksempel beskrives som myk, bløt, varm eller rund.
7) Her er det ingen fasit.

Richard Wagners Tannhäuser: Dich, Teure Halle
1) Alle instrumenter i et stort symfoniorkester vil være riktig svar her.
2) Teksten er tysk.
3) Det kommer an på hvilken utgave du lytter til, men klangen kan for eksempel beskrives som
lys, fyldig, kraftig eller myk.
4) Musikken kan for eksempel beskrives som livlig, dramatisk eller kontrastfylt.
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5) Man kan nok ikke kalle musikken for ensformig, for den skifter stadig karakter.
6) Her er det ingen fasit. Men det kan ofte være utfordrende å følge pulsen på grunn av rubato
(som betyr at tempoet varierer) og fermater (som betyr at noten eller pausen skal holdes lenger
enn notert).

Richard Wagners Ride of the Valkyries (Valkyrierittet)
1) Musikken kan for eksempel beskrives som spennende, mystisk eller advarende – som om man
hører at noe kommer til å skje.
2) Det er treblåserne (fløyter, obo, engelsk horn og klarinetter) som har triller i åpningen av
stykket.
3) Strykerne har rytmiske, små innsatser som består av fem toner.
4) Messingblåsere (trombone, horn, trompet) spiller hovedtemaet tidlig i stykket.
5) Det minner om en fanfare. Det samme rytmiske motivet gjentas fire ganger med forskjellige
toner.
6) Det går i tredelt takt, og er notert som 9/8-takt.
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