Astor Piazzolla
Oppgaver: Astor Piazzollas liv
1. Hvordan var Piazzolla som barn?

2. Hvor vokste han opp?
3. Hvilket land kom familien hans egentlig fra?
4. Hvilket instrument spilte han?
5. Hvem var Anibal Troilo?

6. Fikk Piazzolla barn?
Hvem sa «Din idiot, det er jo dette som er Piazzolla», og hvorfor sa hun det?


7. Hva betyr pluralisme? 
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8. Hva kalles det når man finner på musikken der og da, uten å ha forberedt den på forhånd?

9. Hva er Adiòs Nonino? 

10. Hva var Quinteto Neuvo Tango?
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Oppgaver: Astor Piazzollas musikk
Lytt til Astor Piazzollas Adios Nonino (finn gjerne en utgave Astor Piazzolla spiller
på selv, for eksempel med Quintet Tango Nuevo).

1. Hvorfor ble denne sangen laget, og hva betyr Adios Nonino?

2. Hvilken karakter har første del av stykket?

3. Hvilket tempo har første del av stykket?

Hvilken karakter har andre del av stykket?


4. Hvilket tempo har andre del av stykket?
Hvilke instrumenter hører man her, og hvilke av disse hører man best?
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Lytt til Astor Piazzollas Libertango
Sammenlign to ulike versjoner av Libertango (med ulike instrumenter). Eksempler på dyktige utøvere
som har gjort innspillinger av denne, enten på strømmetjenester eller youtube.com, kan være Tine
Thing Helseth (trompet), Yo Yo Ma (cello) og Al Di Meola (gitar). Når man sammenligner, kan man for
eksempel lytte etter forskjeller og likheter innen:

1. Tempo
2. Dynamikk
3. Karakter
4. Besetning
Uttrykk
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Lytt til Astor Piazzollas Milonga del Angel

1. Går stykket i 3-delt eller 4-delt taktart?

Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket?


2. Hvilket instrument spiller melodien?

Hvilke andre instrumenter hører man her?


3. Hvilket instrument spiller i det lyseste registeret i denne besetningen?

Hvilket instrument spiller i det mørkeste registeret i denne besetningen?
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