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johann sebastian bach blev født ind i en familie, 
hvor ALLE spillede musik. Hans forældre døde, da han 
var 10 år gammel, og han voksede op hos sin storebror, 
som var organist.

Johann Sebastian var fra han var lille nærmest besat af 
musik. Han øvede sig dag og nat, og viste tidligt et sjældent 
talent for at spille orgel.  Han var så dygtig til at spille, at han 
ved en orgelkonkurrence skræmte alle konkurrenterne væk.

johann sebastian bach blev udnævnt til kantor ved 
St. Thomas-Kirken i Leipzig. Det var en meget fornem 
stilling, der medførte, at han skulle komponere et nyt værk 
til hver gang, der var gudstjeneste. På den måde fik Bach 
skrevet mere end 300 værker!

johann sebastian bach var gift 2 gange og fik i alt 
20 børn! (7 af dem døde som helt små). 

Alle børnene sang og spillede musik. Så der har sjældent 
været stille hjemme hos familien Bach.

Mens Bach levede, var han mest 
berømt for sit fantastiske orgel-
spil. Der gik næsten hundrede år 
fra han var død og til, det for alvor 
gik op for verden, at han var en 
af de allerstørste komponister 
nogensinde.

I løbet af 1600-tallet 
kom kaffen til Europa. 
Der opstod hurtigt kaffehuse, 
steder hvor mænd samledes 
for at læse avis, diskutere politik, 
spille kortspil og brætspil – og 
selvfølgelig drikke kaffe.

Bach var en flittig gæst i det lokale 
kaffehus, Zimmermann, og var 
så glad for kaffehusene og kaffen, 
at han skrev et musikstykke, 
han kaldte Kaffekantaten. 
Den varer en halv time og 
handler kun om kaffe, 
og om alt det kaffe gør 
ved mennesker.

KoMponiStenS
hoBBy
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Mozart  

KoMponiStenS 
hoBBy

født i byen salzburg i østrig. Historien om en af 
verdens største komponister begynder en vinterdag, hvor 
komponisten Leopold Mozart netop er blevet far til en lille 
søn. Leopold og hans kone er vilde med den lille nyfødte 
dreng, som de kalder Wolfgang Amadeus. Amadeus betyder 
elsket af Gud. Og det er faktisk, som om Gud har helt særlige 
planer med den lille dreng…

mozarts værker. Selvom Mozart døde meget ung, 
nåede han at skrive over 300 musikstykker. Det meste 
af hans musik er det, man kalder store klassikere – det 
vil sige musikstykker, der spilles i mange hundrede år.

De fleste musikere har stor respekt for Mozarts musik, 
fordi selvom den lyder så enkel og smuk, er den meget 
svær at spille, så det lyder rigtigt.

dårligt helbred. Mozart havde et dårligt helbred og 
var meget tit syg.  Han regnede ikke selv med at blive særlig 
gammel. Og det blev han heller ikke: I 1991 døde Mozart 
kun 35 år gammel. 

Kun 35 år gammel. Han blev begravet på fattig- 
kirkegården lidt udenfor Wien. Ingen ved nøjagtigt hvor. 

Wolfgang viste sig hurtigt at have næsten magiske evner 
i forhold til musik . Allerede da han var tre år, havde han lært 
at spille cembalo. Og da han var 5 år gammel, kunne han 
både spille cembalo og violin, og havde skrevet sit første 
stykke musik. Han kunne spille vanskelige stykker musik 
med bind for øjnene, og han kunne skrive lange, svære 
stykker musik ned på noder efter kun at have hørt dem 
én gang.

Mozarts evner var så usædvanlige, at folk stod i kø for at 
opleve det lille vidunderbarn. Da Mozart var seks år gam-
mel tog han med sin far og sin storesøster på en tur rundt 
i Europa. Turen varede i 4 år. Og i de 4 år spillede den lille 
Mozart for de allerstørste konger og kejsere.

mozart var vild med billard og kegler. Han spillede ofte 
billard hele natten med sine venner, og kom først i seng, 
når solen stod op. 

Og så havde han en mærkelig interesse: Han elskede at tale 
om prutter og bandeord.  Han skrev mange breve til sin 
kusine fyldt med frække ord.

Et af dem var: Nu ønsker jeg dig godnat.  
Skid i sengen, så det kradser i numsen.
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opera Mozart skrev nogle af verdens mest spillede 
operaer. De fleste af Mozarts operaer er i en stil , der hedder 
Opera Buffa –Komisk Opera. Det betyder blandt andet, at 
der altid er lidt morsomme scener i dem. Og så synger figur-
erne i en opera al tekst, så når de skal tale sammen, synger de 
ordene i stedet for at tale.

handlingen i figaros bryllup Grevens tjener hedder 
Figaro, og han skal giftes med grevindens kammerpige, Su-
sanna.  Desværre er greven blevet forelsket i Susanna og har 
planer om at forføre hende. Det finder Figaro og Susanna ud 
af, og nu handler resten af operaen om, hvordan de forhin-
drer greven i at være sammen med Susanna og i stedet får 
ham til at huske på, hvor meget han elsker sin kone, grevin-
den. Og ind i mellem er der en hel masse andre personer og 
indviklede historier. Men det hele ender lykkeligt.

ouverturen til figaros bryllup Mange operaer starter 
med en ouverture. Ouverture er fransk og betyder åbning. 
Musikken i  ouverturen sætter stemningen for, hvad det er 
for en slags opera, man skal til at se: Er den sjov, sørgelig eller 
dramatisk? Det kan man som regel høre allerede i ouverturen.

bukserolle – en omvendt conchita. I det 
internationale Melodi Grand Prix vandt Conchita fra 
Østrig, en mand klædt ud som kvinde. Det syntes mange 
var meget usædvanligt.

I operaens verden er det mere almindeligt – her er det bare 
omvendt: en kvindelig sanger spiller en rolle som mand. 

Det hedder en bukserolle – fordi kvinden har bukser på 
som mand - og sådan en rolle findes også i Figaros Bryllup. 
Her er det en ung mand, Cherubino , der synges af en kvinde. 

FigaroS Bryllup 
(på italiensk: 

le nozze di figaro)
opera af 

Wolfgang amadeus mozart.
opført første gang 

1786 på burgtheater 
i Wien, østrig
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llyich 
tjaikovskij 

verdenS BedSte
MelodiSKriver 
opera Mange kalder Tjaikovskij for verdens bedste 
melodiskriver.  Hans musik er fyldt med melodier, man 
næsten ikke kan lade være at synge med på, og hans 
værker er elskede i hele verden. Så ærgerligt for Rusland, 
at Tjaikovskij ikke længere lever, for så havde de nok 
vundet Det internationale Melodi Grand Prix hver gang!

Et lille geni Tjaikovskij var et usædvanligt barn. 
Allerede som 6-årig talte han flydende fransk og tysk. 
Og da han 5 år gammel begyndte at spille klaver, 
tog det ham kun 3 år at blive lige så dygtig som sin lærer.

Hans hoved var fyldt af musik. Så fyldt, at han som 
lille havde svært ved at sove, fordi han hele tiden 
hørte musik inde i hovedet.

forsøgte at drukne sig. Tjaikovskijs liv blev desværre 
ikke ligeså smukt som hans musik. Han var tit meget ked 
af det.  Flere gange var han så ulykkelig, at han forsøgte 
at begå selvmord. Det var han heldigvis ikke så god til. 

For eksempel prøvede han en gang at drukne sig i Moskva 
floden. Men i stedet for at drukne, blev han bare forkølet.

Til sidst lykkedes det desværre: Han drak forurenet 
vand, og døde kort tid efter af kolera.

Men hans musik lever videre, og alle hans smukke melodier 
er stadig elsket i dag – over 120 år efter hans død.

rusland har en meget stor og 
berømt ballettradition og uddanner 
nogle af de bedste dansere i verden. 
Mange af de store russiske komponister har 
skrevet balletter. Også Tjaikovskij. 

Han skrev nogle af verdens mest 
berømte balletter. Svanesøen er 
den mest kendte af dem.

Balletten 
SvaneSøen  
(på russisk: 

lebedinoye ozero)
opført første gang 
på bolshoi teatret,  
moskva i rusland 

i 1877.
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svanesøen - første del 
Prins Siegfried er på svanejagt og ser en smuk svane. 
Han skal lige til at skyde den, men opdager i sidste 
øjeblik, at svanen i virkeligheden er den smukke 
Prinsesse Odette.  Odette er blevet tryllet om til en 
svane af en ond troldmand.

Kun én ting kan hæve trolddommen og gøre hende 
til et menneske: At en mand forelsker sig i hende og 
lover hende evigt troskab.  Hvis ikke, vil hun dø. 

svanesøen - andel del 
Der er fest på Prins Siegfrieds slot. Siegfried kan ikke 
få den smukke Odette ud af tankerne. Og lige pludselig 
ser han hende blandt gæsterne!

Siegfried skynder sig hen  til hende. Men han er ikke 
klar over, at det i virkeligheden er den onde Sorte Svane, 
som troldmanden har tryllet om til at ligne Odette for 
at narre Siegfrid. Siegfried tror, Den Sorte Svane er 
Odette, og lover hende troskab. 

svanesøen - tredje del 
Tilbage ved Svanesøen er det gået op for Odette, 
hvad der er sket. Hun ved, at det er Den Sorte Svane, 
Siegfried er kommet til at love troskab, og at Odette 
derfor skal dø. Sigfried kommer ud til hende, og 
Odette dør i hans arme. Prins Siegfried forstår først nu, 
at han er blevet narret af den onde troldmand.

oboen er den 
fortryllede prinsesse
Musikken til Svanesøen er meget smuk - og sam- 
tidig dramatisk og sørgelig.

Tjaikovskij var meget dygtig til at bruge 
instrumenter, der passede præcis til de stemninger 
og figurer, han gerne ville beskrive med sin musik. 

Tjaikovskij valgte oboen til at spille den smukke 
svane-prinsesse Odette. Oboen har en både smuk 
og sørgmodig klang, der passer perfekt til en 
ulykkelig, fortryllet prinsesse.

her Spiller 
BJørn Carl 

nielSen, 
En bErømt 

dansk oboist
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igor 
Fjodorovitj 
Stravinskij 

ville Kun 
Spille MuSiK
igor stravinskij elskede musik allerede som barn. 
Han spillede klaver, skrev små stykker musik og ville 
gerne være komponist. Men forældrene bestemte, 
at Igor i stedet skulle på universitetet.

Det var Igor ikke særlig glad for. Han syntes, der var 
kedeligt på universitetet og brugte tiden på at lave 
musikstykker i stedet for lektier. 

Heldigvis for Igor opdagede en stor russisk komponist, 
Rimskij-Korsakov,  at Igor var god til at skrive musik. 

Rimskij-Korsakov  overtalte Igors forældre til at lade 
ham blive komponist.

måtte flytte fra rusland
I 1910 tog Stravinskij med sin familie til Frankrig. 
Det var meningen, at de bare skulle være væk i et par år. 

Men Første Verdenskrig brød ud i 1914, og Stravinskij, 
hans kone og deres tre børn kunne ikke komme hjem til 
Rusland på grund af krigen. Da krigen endelig var forbi, 
og Stravinskij ville hjem, kom der revolution i Rusland. 

Bolsjevikkerne, der overtog magten i Rusland,brød sig 
ikke om de rige familier, og Stravinskijs familie mistede 
derfor alle deres penge og huse i Rusland.

Stravinskij besluttede, han aldrig mere ville vende 
tilbage til Rusland. 

Han nåede dog at besøge Rusland en enkelt gang, 
før han døde. Det var i 1962, da han var 80 år gammel. 

Otte år efter døde han.

KoMponiStenS hoBBy 

stravinskij elskede dyr og zoologiske haver og plejede 
at besøge den zoologiske have, når han var i en ny by. 

I øvrigt mente han, at hans musik blev bedst forstået 
af børn og dyr.

Elskede rusland 
Selvom Stravinskij måtte forlade sit elskede Rusland, 
var Rusland altid med i den musik, han skrev. 

Musikken er fyldt af russiske sange og klange, og meget 
af musikken er skrevet over russiske digte, eventyr 
og historier. 

den ruSSiSKe 
revolution
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Balletten 
SaCre du 
printeMpS
ung pige danser sig selv til døde. 
Sacre du Printemps er fransk  og betyder forårsoffer. 
Altså noget, man ofrer til foråret.

Historien til balletten kom til Stravinskij i en drøm. 
Han fortalte det selv sådan: ”Jeg så for mig gamle, 
mystiske mænd, der sad i en rundkreds med en ung 
pige i midten. 

En ung pige, der dansede sig selv til døde. De ofrede 
hende til forårsguden”.

folk råbte og skreg under balletten.
Da balletten blev opført første gang, blev den en stor 
skandale. En af grundene var, at danserne dansede 
på en måde, man aldrig før havde set.  Dengang foregik 
balletdans på tåspidser, og danserne så elegante ud, 
når de dansede.

I Sacre du Printemps skulle danserne danse med 
indadvendte fødder og vrikke med hofterne. Det syntes 
mange i publikum var alt for frækt. Så publikum råbte
og skreg, og begyndte at kaste ting efter orkestret og 
danserne. Nogle blandt publikum begyndte endda at slå 
på hinanden, og 27 mennesker blev såret  under kampene.

Der var så meget larm under forestillingen, at danserne 
ikke kunne høre musikken. Og balletten blev berømt 
som den ballet, der vakte skandale. Sacre du Printemps 
er i dag et af de mest elskede stykker musik og bliver 
spillet i hele verden.

SaCre 
du printeMpS

(forårsoffer)
komponist: igor stravinskij

hvornår blev musikken 
første gang opført: 

1913 i paris.
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Født 
1865: sortE-

lung VEd nørrE 
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død 
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i købEnhaVn. 
død af dårligt 

hjErtE.

Komponist 
Carl 
nielsen   

danMarKS 
StørSte 
KoMponiSt
carl nielsen er den mest kendte komponist, vi har haft 
i Danmark. Hans musik spilles i hele verden og er blevet 
indspillet af nogle af verdens bedste dirigenter og orkestre.

født i en fattig familie på fyn. Carl Nielsen blev 
født i et fattigt landarbejder-hjem på Fyn. Carl havde 
11 søskende, hvoraf flere døde som helt unge.

barndom fuld af musik. Carl Nielsens barndom var 
fyldt med musik. Carls far spillede violin og blev brugt 
som musiker til fester. Så snart Carl kunne spille violin, 
var han med sin far ude at spille til fest.

mor sang. Carls mor sang tit for ham. Engang Carl 
var syg, sad hun ved hans seng og sang. Hun tog en lille 
violin ned fra væggen. Nu skulle Carl prøve, om han 
kunne spille de melodier, hun sang for ham. På den 
måde begyndte Carl at spille violin.

stor sangskriver.
kender du sangene jeg ved en 
lærkerede og solen er så rød, mor?

Så kender du også Carl Nielsen, for det er ham, der har 
skrevet musikken til sangene. Carl Nielsen skrev mere 
end 300 sange. Hans sange blev hurtigt populære. 
Mange af dem er med i det, vi kalder Den danske sangskat 
– altså sange, som betyder meget for den danske kultur.

carl nielsen arbejdede som violinist i Det Kongelige 
Kapel. Det Kongelige Kapel er det orkester, der spiller 
til opera og ballet på Det Kongelige Teater i København. 
Han skrev musik ved siden af at spille i orkestret.

rejste rundt i Europa. Da Carl Nielsen var 25 år 
gammel, fik han penge til at rejse ud i Europa for at 
møde andre komponister og høre deres musik.

Det lærte Carl Nielsen meget af.  Og i årene efter 
rejsen skrev han noget af den musik, der gjorde ham 
verdensberømt.

KoMponiStenS 
hoBBy

da carl nielsen var ung, var der næsten ingen biler i Danmark. 
Men Carl Nielsen havde en bil, og han elskede den!

Han var desværre ikke altid en sikker bilist. I 1930 stødte han 
med sin bil ind i en sporvogn i København. Han måtte betale bøde, 
og kom på hospitalet med hjernerystelse.
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havde Svært ved 
at SKrive 
SyMFonien Færdig

SinFonia 
eSpanSiva

symfoni af carl nielsen.
opført første gang 
28. februar 1912 

i københavn.

SinFonia 
eSpanSiva er 

Carl nielSenS 
3. SyMFoni. 

han skrev i alt seks 
symfonier. sinfonia 
Espansiva gjorde 

carl nielsen 
kendt i Europa.

symfonien er skrevet fra 1910 -1911. I den periode 
var Carl Nielsen ret ked af det. Han kunne ikke rigtig 
få musikken skrevet ordentligt. Og han arbejdede så 
meget i sit orkester, at han blev nødt til at skrive meget 
af musikken om natten. 

Til sidst rejste han væk fra hjemmet for at skrive 
musikken, men kunne stadig ikke komme rigtigt i gang. 
Hans kone skrev i et brev til ham, at nu skulle han 
altså se at få skrevet symfonien færdig!

Da Carl Nielsen endelig blev færdig, havde han skrevet 
en af sine fineste symfonier. 

En symfoni fuld af liv. Selv om Carl Nielsen var lidt 
trist i den periode, han skrev symfonien, kan man ikke 
høre det i musikken. Den er glad og fuld af liv og lyst 
til at leve. 

fyn er i musikken
I sin musik bruger Carl Nielsen noget af al den musik, 
han voksede op med, da han var barn. Overalt kan 
man høre små rester af folkemusik og sange. På den 
måde kan man sige, at Carl Nielsen tager hele sin 
barndom på Fyn med ind i sin musik. 

fik ideen i en sporvogn Carl Nielsen fik ideen 
til symfonien, engang han kørte i sporvogn. Han havde 
ikke noget nodepapir på sig, så han kunne ikke skrive 
musikken ned. Og han var bange for at glemme ideen. 
Derfor skrev han i stedet noderne på sit skjorteærme.


