
1 1900-tallet. Sergej Prokofiev

Sergej Prokofievs liv

1. Fordi han kjedet seg i timene, og fordi han var nysgjerrig på hva de andre elevene var flinke 
til. 

2. Han begynte å komponere da han var 5 år gammel. 

3. Han var en veldig flink pianist, men spilte ofte «hamrete» – som om han angrep instrumentet. 

4. Han valgte å flytte fordi han ikke greide å fokusere på musikken. Det var politisk revolusjon i 
Russland på den tiden, og en vanskelig periode for folket. 

5. Han bodde i USA, Tyskland og Frankrike.

6. Kjærligheten til de tre appelsiner.

7. Det er et musikalsk eventyr for barn, og hver figur har sitt eget instrument og tema. Peter blir 
for eksempel beskrevet av strykerne med en glad melodi, bestefarens tema spilles av fagottens 
dype toner, og jegerne blir beskrevet med slagverkets strenge rytmer.

8. Russiske myndigheter bestemte at det var forbudt for russere å være gift med utlendinger, 
og derfor var ikke ekteskapet deres gyldig lenger. Lina var fra et annet land, og hun ble arrestert 
og sendt til arbeidsleir fordi de trodde hun kunne være en spion. Hun ble ikke løslatt før 8 år 
senere, og reiste straks fra Russland.

9. Fordi myndighetene laget en liste over musikk de mente at folk ikke burde lytte til. Der stod 
flere av Prokofievs verker, og de ble forbudt.

Sergej Prokofievs Sarcasms, op 17 nr. 1

1. Stykket åpnes med mørke toner.

2. Det spilles sterkt, altså fortissimo (ff).

3. Ja, pulsen er stort sett jevn gjennom hele sangen.

4. Karakteren kan for eksempel beskrives som morsom, sint, dramatisk eller rar.

FASIT: sergej prokofiev
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5. Her er det ingen fasit.

Sergej Prokofievs Romeo og Julie: Dance of the Knights

1. Den kan for eksempel beskrives som bestemt, alvorlig, dramatisk eller marsjerende.

2. Messinginstrumenter (tuba, trombone, horn).

3. Strykere (fioliner).

4. Den er punktert, som vil si at annenhver tone er lang og kort. 

5. Ja, pulsen er stort sett jevn gjennom hele sangen.


