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Lili og Nadia Boulanger

1. Hvilken by vokste Nadia og Lili opp i?  

 

2. Hvilke yrker hadde foreldrene til Nadia og Lili?  

 

3. Når begynte Nadia å øve målrettet på musikk?  

 

4. Hva skjedde da Lili var to år gammel, og hvordan preget det oppveksten hennes?  

 

5. Hvilke instrumenter spilte Lili?   

 

6. Når begynte Nadia å jobbe som pianolærer og konsertpianist?  

 

7. Hvorfor måtte Nadia tjene penger for å forsørge familien?  

 

8. Hva var Prix de Rome, og hva slags premie fikk vinneren?  

 

Oppgaver: Lili og Nadia Boulangers liv
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9. Var det flere i familien som hadde deltatt i Prix de Rome, bortsett fra Lili?  

 

Kjenner du navnet på andre berømte komponister som har vunnet Prix de Rome?  

  

 

10. Hva var det siste verket Lili greide å skrive ned uten hjelp fra andre?   

 

11. Hvor gammel var Lili da hun døde?   

 

12. Hvordan var Nadia som lærer?  

 

Hvordan gikk det da Nadia skulle dirigere New York Filharmoniske orkester?  
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Lytt til Lili Boulangers Pie Jesu 

1. Når komponerte Lili Boulanger dette stykket?  

 

2. Hvilket instrument åpner stykket?  

 

3. Hvilke instrumenter hører man like etterpå?  

 

4. Et stykke ut i stykket, etter cirka 3 min, kommer det inn enda et instrument. Hvilket?  

 

5. Har stykket tydelig puls – altså er det enkelt eller vanskelig å banke musikkens puls når man 

lytter til stykket? 

6. Hvilken taktart tror du stykket går i fra begynnelsen? 

7. Endres taktarten underveis i stykket? 

Hvordan vil du beskrive stemningen i stykket?  

  

 

Oppgaver: Lili og Nadia Boulangers musikk
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Lytt til Nadia Boulangers 3 Pieces for cello and piano 

Lytt til alle de tre stykkene:  

1. Modéré  

2. Sans vitesse et à l`aise 

 3. Vite e nerveusement rythmé  

Si noe om følgende elementer for hvert av disse tre stykkene:

1. Musikkens stemning  

  

 

2. Tempo  

 

3. Taktart  
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Lytt til Lily Boulangers Faust et Hélène 

1. Når og hvorfor komponerte Lily Boulanger dette stykket?  

 

2. Hører man lyse eller mørke toner i åpningen av stykket, og hvilke instrumenter spiller disse?  

 

3. Bank eller klapp rytmen på det aller første motivet som presenteres i stykket (6 toner). Lytt 

god etter, og hør om dette motivet repeteres av andre instrumenter og med litt andre toner i 

løpet av de første par minuttene av stykket.

4. Hvordan vil du beskrive motivet? Beveger tonene seg oppover eller nedover? Hvis du kan 

navnet på intervaller, så skriv hvilke intervalltrinn motivet består av.  

 

5. Hvordan vil du beskrive musikkens karakter i åpningen?  

 

6. Hvordan vil du beskrive musikkens karakter når den første solisten (baryton) starter å synge?  

 

7. Hvordan vil du beskrive klangen til samme solist?  

 

8. Hvilke orkesterinstrumenter synes du er mest framtredende i dette partiet?  
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9. Lytt videre utover i stykket, og lag tegninger som kan beskrive det du hører.


