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VELKOMMEN 
 til Musikariets Ønskekoncert

Ved koncerten spiller orkestret de stykker musik, du og de andre elever i salen 
har valgt, er de bedste.

Vi har skrevet lidt til dig om de forskellige stykker musik, hvis du har brug for at 
læse lidt om musikken, før du skal vælge. Det kan også være, du allerede har 
valgt, hvilken musik du helst vil høre. Så kan du læse om den her ved at slå op på 
siden med musikken og siden om den komponist, der har skrevet musikken.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!
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Den lille

-ordbog
Før du går i gang med 
at læse om musikken, 
har vi lavet en lille liste 
over MUSIK-ORD, du 
muligvis ikke kender.

Opførsel: Når man spiller et stykke musik for publikum, siger 
man, at man opfører værket. Når et værk bliver spillet allerførste 
gang for et publikum hedder det en uropførsel. 

Ouverture: Ouverture betyder åbning. En ouverture er star-
ten på et stykke musik – for eksempel en opera eller en symfoni.

Partitur: Et partitur er alle noderne til musikken samlet på 
én gang. Et partitur til en symfoni indeholder alle de forskellige 
instrumenters stemmer. På den måde har man et overblik over 
al musikken. Dirigenten har altid partituret, så han ved, hvad 
de forskellige musikere spiller og hvornår de spiller i musikken. 
Musikerne har deres egne noder, som kun gælder den stemme, 
de skal spille.

Pianist: Piano er et andet ord for klaver. En pianist er en, der 
spiller klaver.

Symfoni: En symfoni er et stykke musik, der indeholder man-
ge forskellige stemmer. 

Symfonisk musik: Man bruger ordet symfonisk musik om 
den musik, der er skrevet for et symfoniorkester 

Værk: Musikstykker kalder man ofte for værker – især når der 
er tale om store stykker musik som operaer, balletter og symfoni-
er. Et værk er noget, man har skabt. Det kan for eksempel være et 
billede, en bog eller et stykke musik. 

Nominerede værker: Når man siger, at et værk er nomi-
neret, betyder det, at det er indstillet til en pris. Det vil sige, det 
er med i konkurrencen om at vinde. Du kender det måske fra 
Oscar- uddelingen, en stor filmpris, der uddeles i USA. 

Kategori: Når man taler om en kategori, betyder det en ind-
deling. Æbler og pærer hører for eksempel til kategorien frugt. 
Chimpanse, gorilla og orangutang hører til kategorien aber.

Ballet: En ballet er en form for teater, hvor man danser 
handlingen i stedet for at bruge ord eller sang. Man viser alt med 
kroppen i stedet.

Dirigent: Dirigenten er den, der hjælper orkestret med at 
spille sammen. Det kan være svært at spille helt præcist og på 
samme måde, når mange musikere spiller sammen. Derfor viser 
dirigenten hvordan, der skal spilles og hjælper musikerne med 
at spille i samme tempo. Dirigenten viser også musikerne, hvor 
kraftigt eller svagt de skal spille, for at deres instrument kan 
høres eller ikke overdøver andre instrumenter. Dirigenten viser 
alt med hænderne og kroppen og står derfor foran orkestret, så 
alle musikerne kan se ham. 

Klassisk musik: klassisk er, når noget er lavet så godt, 
at det kan overleve i mange, mange år uden at man synes, det 
er gået af mode. Den klassiske musik er typisk musik, der har 
eksisteret i mange år – nogle gange flere hundrede år – og stadig 
spilles. 

Koncert: En koncert er, når man spiller musik for et publi-
kum. Når der er tale om en forestilling på et teater, for eksempel 
en ballet eller en opera, bruger man i stedet ordet forestilling. 
Den første forestilling hedder en premiere.

Komponist: At komponere vil sige at skabe noget, eller sætte 
noget sammen – for eksempel at sætte toner sammen til melodi-
er. En komponist er en, der skriver musik.

Musikkonservatorium: Et musikkonservatorium er det 
sted, hvor man bliver uddannet som musiker, sanger, dirigent 
eller komponist. Det svarer til et universitet. 

Opera: En opera er en form for teater, hvor man synger i 
stedet for at tale. Rollerne spilles derfor af  sangere i stedet for 
skuespillere.
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Komponisterne 
bag musikken
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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 skræm-
te alle konkurrenterne væk.

Johann Sebastian Bach blev udnævnt til kantor ved St. Tho-
mas-Kirken i Leipzig. Det var en meget fornem stilling, der medførte, 
at han skulle komponere et nyt værk til hver gang, der var gudstjene-
ste. På den måde fik Bach skrevet mere end 300 værker!

FØDT 
21. marts 1685

i Eisenach, 
Tyskland

DØD 
28. juli 1750

Død af et
slagtilfælde 
og lunge-

betændelse

KATEGORI: 
Smukkeste musik

NOMINERET 
VÆRK: 

Air – fra 2. 
Orkester Suite

FAR TIL 20 BØRN 

MEST ANERKENDT 
SOM ORGANIST, 
DA HAN LEVEDE 

I løbet af 1600-tallet 
kom kaffen til Europa. 
Der opstod hurtigt kaffe-
huse, steder hvor mænd sam-
ledes for at læse avis, diskutere 
politik, spille kortspil og bræt-
spil – 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.

KOM-
PONISTENS
HOBBY

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.

Mest anerkendt som organist, da han 
levede. Mens Bach levede, var han mest be-
rømt for sit fantastiske orgelspil. 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.

Komponist: 
Johan
Sebastian
Bach
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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…

Komponist: 
Wolfgang 
Amadeus 
Mozart

FØDT 
27. januar 1756,

i Salzburg, Østrig

DØD 
5. december
1791. Død af
slem hals-

betændelse

KATEGORI: 
Smukkeste musik

NOMINERET 
VÆRK: 

1. sats fra symfoni
nr. 40

VIDUNDERBARNET 
MOZART 

KOMPONISTENS 
HOBBY

Vidunderbarnet Mozart
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 mu-
sik 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 gammel 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.

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: 1991 døde 
Mozart. Kun 35 år gammel. Han blev begravet 
på fattigkirkegården lidt udenfor Wien. Ingen 
ved nøjagtigt hvor. 

Mozart var vild med billard og kegler. Han 
spillede ofte billard hele natten med sine ven-
ner, 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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Måtte ikke være musiker
 Johan Strauss blev født ind i en meget musikalsk familie. Hans far var 
en berømt komponist. Fordi hans far OGSÅ hed Johann Strauss, kalder 
man vores Johann Strauss for den yngre, og hans far kalder man Johann 
Strauss den ældre.

Lille Johann elskede musik og ville gerne være musiker, men hans far 
ville hellere ha’, han skulle blive bankmand. Så Johann gik hemmeligt 
til violin hos en musiker fra farens orkester. Johanns far blev RASEN-
DE, da han fandt ud af det. Han slog Johann, og fortalte ham, at han 
ville ”banke musikken ud ” af ham. Det var først da Johanns far og mor 
blev skilt, at Johann for alvor kunne komme i gang med en karriere som 
musiker og komponist.

I løbet af kort tid blev Johann Strauss en mere berømt og populær kom-
ponist end sin far. Så berømt, at han rejste i hele verden med sin musik.

Komponist: 
Johann 
Strauss 
– den yngre

FØDT 
1825 i Skt. Ulrich 

(tæt på Wien),
Østrig

DØD 
1899 i Wien af 

Lungebetændelse

KATEGORI: 
Bedste Vals

NOMINERET 
VÆRK: 

Donau-valsen

VALSE-KONGEN

Valse-Kongen
Hvis man har en kategori, der hedder Bedste 
vals, SKAL man ha’ musik af Johann Strauss 
med, for han var kendt som Valse-kongen! 
Johann Strauss skrev mere end 150 valse, og 
mange af dem spilles overalt i verden i dag – 
over hundrede år efter hans død.

Før Strauss begyndte at skrive sine berømte val-
se, var valsen ikke noget særligt fint. Den blev 
mest spillet i parker og øl-værtshuse. Strauss 
valse var så fantastisk skrevet og blev hurtigt 
så populære, at det blev meget fint at høre og 
danse vals. Og valsen flyttede fra værtshusene 
til de store paladser.
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Komponisten, der ELSKEDE alt russisk!
Ude på landet på et stort fint gods sidder der en lille dreng på skødet af sin 
barnepige. 
Drengen lytter til eventyr. Barnepigen fortæller om magiske fugle, onde 
hekse, trolddomsbjerge, hvor man glemmer tiden, og smukke, fortryllede 
prinsesser. 
Den lille dreng, der sidder og lytter, er Modest Mussorgskij. Lille Modest 
elsker eventyr.
Og så elsker han musik. Modest’s mor spiller klaver, og hver aften ligger 
han og lytter til hendes klaverspil, før han skal sove.

Spillede klaver fra han var 6 år
Da Modest var 6 år gammel, lærte hans mor ham at spille klaver. Det viste 
sig hurtigt, at Modest var meget musikalsk, og allerede i en alder af ni år 
spillede han svære klaverværker ved små koncerter, der blev holdt på 
familiens gods. 
Modest Mussorgskij fortalte selv, at hans barndom var fyldt med to slags 
musik: Morens klavermusik og de russiske folkesange, sunget af bønder-
ne, der arbejdede på hans forældres gods.
Og han glemte aldrig den russiske musik og de russiske folkeeventyr, han 
var vokset op med.

De Fem Mægtige
Som ung komponist fandt han sammen med 4 andre russiske kompo-
nister i en gruppe, de kaldte De Fem. Gruppen ønskede at bringe den 
russiske folkekultur tilbage i den russiske musik, og musikken fra de fem 
komponister har masser af russisk folkemusik og russiske historier og 
eventyr i sig.

Mussorgskij skulle være officer
Vidste du, at Modest Mussorgskijs forældre havde forestillet sig, den lille 
Modest skulle være i militæret?
Derfor blev Modest sendt til et fornemt militærakademi allerede som 
13-årig.
I militæret mødte han en anden ung, russisk komponist, Alexandr Boro-
din, som han senere dannede De Fem Mægtige med.

Komponist: 
Modest 
Petrovitj
Mussorgskij

FØDT 
21. marts 1839,

Karevo

DØD 
28. marts 1881
- af druk, 42 år

gammel

KATEGORIER: 
Flotteste Musik 

NOMINEREDE 
VÆRKER: 

Den store port 
i Kiev  

Komponistens Hobby - alkohol
Hvis man overhovedet kan sige, at Mussorgskij 
havde en hobby, må det have været at drikke
alkohol – alt for meget alkohol!
Det regiment i militæret, Mussorgskij var i, var 
berygtet for at drikke meget alkohol, og allerede 
i en ung alder var Mussorgskij blevet forfær-
deligt afhængig af alkohol. Han drak mere og 
mere, og hans liv blev langsomt ødelagt af det. I 
1881 døde Mussorgskij af alkoholforgiftning – 
kun 42 år gammel.
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Verdens bedste melodiskriver
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 hove-
det.

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 heldig-
vis 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.

Komponist: 
Piotr 
Ilyich 
Tjaikovskij 

FØDT 
Født 7. maj 1840 i 
Votkinsk, Rusland

DØD 
6. november 1893

– af kolera

KATEGORI: 
Bedste Balletmusik 

og Bedste Vals

NOMINERET 
VÆRK: 

Sukkerfeens Dans 
og Blomstervalsen 
fra balletten Nød-

deknækkeren  
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Norges Nationalkomponist
Norge har mange fantastiske ting: De har smuk 
natur, masser af olie, tonsvis af guldmedaljer i 
sport, og så har de Edvard Grieg, en af de helt 
store komponister i verden.

Edvard Grieg er Norges nationalkomponist og 
koncertsale, pladser og gader i Norge er opkaldt 
efter ham.

Lærte at spille klaver af sin mor
Edvard Griegs mor var meget musikalsk, og 
da Grieg var 6 år gammel, lærte hun ham at 
spille klaver. Det viste sig, at den lille dreng 
havde store musikalske evner. Da han var ni år 
gammel havde han allerede skrevet sit første 
stykke musik. Han havde så store musikalske 
evner, at han allerede som 15-årig blev optaget 
på musikkonservatoriet i Leipzig i Tyskland, en 
af Europas fineste musikskoler.

Komponist: 
Edvard 
Grieg

FØDT 
1843 i Bergen, 

Norge

DØD 
1907 i Bergen, 

Norge - af dårligt 
hjerte

KATEGORI: 
Bedste Eventyr og 
Smukkeste Musik

NOMINERET 
VÆRK: 

 I Dovregubbens 
Hal og Morgen-

stemning

Musikken skulle lyde norsk.
I Leipzig havde Grieg lært, at han skulle skrive musik, der lød ligesom de 
store tyske komponister. Det var han ikke helt tilfreds med. Så da Grieg 
var færdig på skolen i Leipzig tog han til København og studerede videre. 
Det var her, Grieg for alvor fandt den måde, han ville skrive musik på: 
Man skulle kunne høre på hans musik, at han var fra Norge, og Grieg 
fandt ud af, at han skrev allerbedst, når han lod sig inspirere af den smuk-
ke norske natur, han var vokset op i og den folkemusik, han havde kendt 
siden han var barn.

Hadede skolen
Grieg hadede at gå i skole. Han syntes, lærerne var for strenge. Når han 
ville slippe for timer, tog han af sted til skole uden paraply – og i Bergen 
regner det MEGET. Når han så kom til skolen helt dyngvåd af regn, måtte 
lærerne sende ham hjem igen for at skifte tøj .

Ligger på Top 20 over mest spillet klassisk musik
Griegs musik til Peer Gynt og hans klaverkoncert er nogle af verdens mest 
spillede klassiske musikværker.

Komponistens hobby
Samlede på små figurer. 
Grieg kunne godt li’ små figurer og samlede på den. Hans yndlingsfigur 
var en lille lykke-frø, som han altid havde i lommen, når han skulle spille 
koncert. Før han skulle spille, stak han hånden ned i lommen, klappede 
frøen, og var nu klar til at spille.

GRIEGS 
LYKKE-FRØ
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Danmarks største komponist
Carl Nielsen er Danmarks mest kendte komponist. 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 landarbejderhjem på Fyn. 
Carl havde 11 søskende, hvoraf flere døde som helt unge.

Komponist: 
Carl
Nielsen

FØDT 
1865, Sortelung, 

Nørre Lyndelse på 
Fyn, Danmark

DØD 
1931,

København
- af dårligt hjertea

KATEGORI: 
Bedste 

Eventyrmusik

NOMINERET 
VÆRK: 

Orientalsk Fest-
march fra Aladdin

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 ver-
densberømt. 

Spillede i Det Kongelige Kapel
Carl Nielsen arbejdede som violinist i Det Kongelige Kapel. 
Det Kongelige Kapel er det orkester, der spiller til opera og bal-
let på Det Kongelige Teater i København. Carl Nielsen skrev 
musik ved siden af at spille i orkestret.

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 skre-
vet 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 NIELSENS
 MOR OG FAR

Barndom fuld af musik
Carl Nielsens barndom var fyldt med musik. Carls Far spil-
lede violin levede af at spille musik 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.

Komponistens Hobby
Elskede teknologi og biler.
Carl Nielsen var en af de første i Danmark, der fik telefon og 
en af de allerførste, der fik en bil – og han ELSKEDE sin bil!
Han var desværre ikke altid en sikker bilist. I 1930 stødte 
han med sin bil ind i en sporvogn i København. Ham måtte 
betale en bøde, og kom på hospitalet med en hjernerystelse.
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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 universi-
tetet og brugte tiden på at lave musikstykker i stedet for lektier. 
Heldigvis for Igor opdagede en stor russisk komponist, Rimskij-Korsa-
kov,  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. 

Komponist: 
Igor 
Fjodorovitj 
Stravinskij

FØDT 
17. juni 1882 i Skt.

Petersborg,
Rusland

DØD 
6. april 1971 i sit
hjem, New York. 

-af hjerteslag,
88 år gammel.

KATEGORI: 
Bedste 

Eventyrmusik

NOMINERET 
VÆRK: 

Helvedsdans 
- Kong Kastjej

Bolsjevikkerne, der overtog magten i Rus-
land,brød sig ikke om de rige familier, og Stra-
vinskijs 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.

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. 

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.
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Var vidunderbarn
Sergei Prokofiev blev født i en lille by Sontsovka. Sergei var forældrenes 
eneste barn efter at hans to søstre var døde som helt små, og måske der-
for var Sergejs mor meget knyttet til ham. Det var også hende, der lærte 
ham at spille klaver som helt lille.
Den lille Sergej var usædvanligt dygtig. Han var det, man kalder et vidun-
derbarn: Han var kun 5 år gammel, da han skrev sit første stykke musik. 
Og allerede som 13-årig blev han optaget på musikkonservatoriet i Skt. 
Petersborg for at studere klaver og komposition. Komposition er det at 
skrive musik.

Savnede Rusland
Efter musikkonservatoriet rejste Prokofiev rundt i hele Europa for at 
studere musik og komponere (skrive musik). På grund af Første Verdens-
krig og revolutionen var det svært for ham at vende hjem til Rusland, så 
han slog sig ned i Paris.
Prokofiev havde stor succes i udlandet, og blev hurtigt meget berømt, 
men han savnede Rusland helt forfærdeligt. Og efter næsten 20 år i ud-
landet vendte han tilbage til Rusland.
Det var både en god beslutning og en dårlig beslutning. En god beslut-
ning fordi Prokofiev nød at være tilbage i sit elskede land. En dårlig 
beslutning, fordi Rusland havde ændret sig voldsomt, og det var hårdt for 
Prokofiev at leve i Rusland, der havde fået en ny, forfærdelig leder, Stalin 
der bestemte stort set alt.

Var bange for Stalin
Prokofiev brugte meget af sit liv på være bange for at blive straffet af 
Stalin, hvis Stalin ikke brød sig om hans musik. Og det besluttede Stalin 
på et tidspunkt, at han ikke gjorde.
Fra da af var det ikke nemt at være Prokofiev. De store teatre og orke-
stre turde ikke spille hans musik, og Prokofiev havde derfor svært ved 
at tjene penge.
Desværre nåede Prokofiev ikke at opleve en tid efter Stalin. Prokofiev 
døde d. 5. marts 1953. Samme dag døde Stalin.

Komponist: 
Sergej 
Prokofiev

FØDT 
23. april 1891
i Sontsovka, 

Ukraine

DØD 
5. marts 1953 i

Moskva, Rusland
-af et slagtilfælde

KATEGORI: 
Bedste 

Balletmusik

NOMINERET 
VÆRK: 

Montagues et 
Capulets

Komponistens hobby: Skak
Prokofiev var en stor skakspiller. Han lærte at 
spille skak, da han var 7, og blev meget hurtigt 
meget dygtig til det. Da han var 15 år gammel, 
var han faktisk så dygtig en skakspiller, at han 
slog skak-verdensmesteren i en turnering.

KOMPONISTENS 
HOBBY

STALIN
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Begyndte først sent med musik
Aram Khatjaturjan voksede op i en armensk familie som den yngste af 
fem børn. Selvom han hørte en del musik som barn, havde han aldrig 
tænkt på at blive musiker eller komponist. I stedet gik han på byens han-
delsskole og overvejede at blive enten læge eller ingeniør. Da han var 18 år 
gammel flyttede han til Moskva for at studere biologi. Han boede hos sin 
storebror, der var instruktør på et af Moskvas fineste teatre. På den måde 
kom Khatjaturjan ind i teaterverdenen, og det var her, han for alvor fik øj-
nene op for musik. Han begyndte at tage timer i cello, og 4 år efter startede 
han med at tage timer i komposition. Verden havde fået en ny komponist.

Folkemusik som inspiration
Khatjaturjan bruger meget folkemusik i sine værker. Her er, hvad han 
selv skrev om sin musik.
”Jeg voksede op med masser af folkemusik ved store fester og traditioner – 
i bund og grund al den musik, der altid findes, når der sker noget glædeligt 
eller sørgeligt i menneskers liv. 
Den musik, der har påvirket mig mest, er de dejlige melodier fra musikken 
i Azerbadjan, Georgien og –selvfølgelig- Armenien, som blev spillet, sun-
get og danset af folkemusikgrupper. De har fulgt mig fra jeg var barn, og er 
en stor inspiration til den musik, jeg skriver. Det er min barndoms musik 
og fællesskabet omkring den, jeg altid vender tilbage til i min egen musik”

Spillede koncert med vennerne på en togstation.
Khatjaturjan var gode venner med komponisten Sjostakovitj og den 
verdensberømte, ukrainske violinist, David Oistrakh. De tre venner stran-
dede på et tidspunkt på en togstation, og kunne ikke komme videre. De 

Komponist: 
Aram 
Khatjaturjan

FØDT 
1903 i Tbilisi, 

Georgien

DØD 
1978 i Moskva, 

Rusland

KATEGORI: 
Flotteste 

musik

NOMINERET 
VÆRK: 

 Sabeldans 

var meget sultne, og Oistrakh foreslog som en 
joke, at de da kunne spille en koncert på statio-
nen, og se om folk så ville give en middag. De tre 
verdensberømte musikere gjorde det – og de fik 
deres middag.

Komponistens hobby. Elskede dyr
Khatjaturjan elskede dyr. I Tyskland havde han 
fået en lille kongepuddel, som han straks kaldte 
Lado, efter tonenavnene la og do. Khatjaturjan 
brugte meget tid på sin hund, og var så glad den, 
at han endda skrev et lille stykke musik til den, 
der hed ”Lado blev meget syg”. 

Den største armenske komponist.
Armenien er et land i Kaukasus, mellem 
Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Landets be-
folkning er ca. 3 millioner. De fleste armeniere 
er kristne, og de har deres eget sprog og alfabet. 
På armensk ser det derfor sådan her ud når man 
skriver landets navn:

At være armenier er mere end blot at være født 
i Armenien. Aram Khatjaturjan var armenier, 
men var ikke født i Armenien; han tilhørte det 
armenske mindretal i Georgien.  Armeniere har 
deres egen kultur, og der bor faktisk flere arme-
niere udenfor Armenien end i Armenien.

ARMENIEN

KHATJATURJAN 
OG DAVID 
OISTRAKH

FOLKEMUSIK
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Var vidunderbarn
Skrev sit første stykke musik som ni-årig.
Ligesom Mussorgskij og Prokofiev lærte Dmitri 
Sjostakovitj at spille klaver af sin mor. Han var 
kun 9 år gammel, og hans familie fandt hurtigt 
ud af, at Dmitri var meget musikalsk.
12 år gammel skrev han sit første større stykke 
musik, og i en alder af 13 år kom han på mu-
sik-konservatoriet i Skt.Petersborg, hvor han 
studerede klaver og komposition.

Rusland var forandret
Da Sjostakovitj blev færdig på konservatoriet, 
var Rusland forandret. Der havde været revolu-
tion, zaren var henrettet, Rusland var nu en del 
af Sovjetunionen og Skt. Petersborg havde skif-
tet navn til Leningrad – opkaldt efter lederen af 
revolutionen, Lenin. 
Lenins efterfølger hed Stalin. En leder, der 
skulle blive en af de værste og mest frygtede 
tatsledere nogensinde

Komponist: 
Dmitrij 
Dmitrijevitj 
Sjostakovij

FØDT 
25. september

1906, Skt.
Petersborg

DØD 
9. august 1975.
- af lungekræft

KATEGORI: 
Bedste 

Vals

NOMINERET 
VÆRK: 

Vals nr. 2 fra Jazz 
suite nr. 2

Havde det ikke nemt under Stalin
Sjostavkovitj fik meget hurtigt stor succes som komponist. Men det var 
ikke nemt at være kunstner i Rusland under Stalin. Alt afhang af, om 
Stalin og hans styre brød sig om det, man
lavede. De mennesker, som styret ikke kunne li’ risikerede at blive sendt 
til øde steder i landet, til fangelejre, hvor de sultede, eller endnu værre, 
blev henrettet. 
Det var ikke altid til at sige, hvornår Stalin kunne lide en, og hvornår han 
ikke kunne. Og  Sjostakovitj skiftede konstant mellem at være meget 
populær og være så upopulær, at hans musik var tæt på at blive forbudt 
af Stalin.
Mange af Sjostakovitjs venner og flere i hans familie blev henrettet eller 
sendt til lejre. Og Sjostakovitj og hans familie levede i en konstant angst 
for selv at blive sendt til de frygtede
fangelejre.
 Efter Stalins død i 1953 blev Sjostakovitj liv som komponist nemmere.
Sjostakovitj bliver i dag betragtet som en af de allervigtigste komponister 
i sin tid.

Komponistens hobby: fodbold
Sjostakovitj ELSKEDE fodbold, og havde endda taget en uddannelse som 
fodbolddommer.
Når han skulle slappe af, så han fodboldkampe.

KOMPONISTENS 
HOBBY
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Hans Zimmer og John Williams
Komponisterne Hans Zimmer og John Williams er verdens mest berømte nulevende komponister af filmmusik. 
Deres musik er kendt og elsket af alle, der har set de film, de har skrevet musik til, og de har begge vundet en Oscar for 
deres filmmusik – John Williams har endda vundet hele 5 Oscars!

Her har du en liste over nogle af de mange film, de har lavet musik til. Du har garanteret set 
mindst én af filmene.

John Williams
• Star Wars filmene
• Indiana Jones filmene
• Alene Hjemme
• E.T
• Jurassic Park
• Harry Potter og De Vises Sten
• Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer
• Harry Potter og Fangen Fra Azkeban
• Tintin 

Hans Zimmer: 
• Løvernes Konge
• Gladiator
• Mission Impossible II
• Madagascar
• The Simpsons Movie
• Kung Fu Panda
• The Dark Knight (Batman)
• Pirates of the Caribbean
• Interstellar

Komponist: 
John 
Williams 

Komponist: 
Hans 
Zimmer

FØDT 
1932 i New York, 

USA

FØDT 
1957 i Frankfurt, 

Tyskland

DØD 
lever stadig

DØD 
lever stadig

KATEGORI: 
Bedste filmmusik

KATEGORI: 
Bedste filmmusik

NOMINERET 
VÆRK: 

Hedwigs Tema og 
Imperial March

NOMINERET 
VÆRK: 

Davy Jones’ Orgel
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Kategori:
Bedste 
Eventyrmusik
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Helvedsdans- Kong Kastjej er et 
stykke musik fra balletten Ildfuglen. Igor 
Stravinskij skrev Ildfuglen til et berømt russisk 
balletkorps, Ballets Russes, der holdt til i Paris i 
Frankrig. Balletkorpsets leder, Diaghilev, havde 
hørt Stravinskijs musik i Rusland og var meget 
begejstret for den. Han spurgte derfor Stravin-
skij, om han ville skrive en ny ballet til Ballets 
Russes. Stravinskij valgte at skrive en ballet 
over det gamle russiske eventyr, Ildfuglen. 
Diaghilev var så glad for Ildfuglen, at han med 
det samme bad Stravinskij om at skrive flere 
balletter til balletkorpset, og det blev begyn-
delsen på en række balletter, der alle sammen 
den dag i dag er kendt som nogle af verdens 
allerbedste balletter.

Handlingen i balletten Ildfuglen
Handlingen i balletten om Ildfuglen drejer sig 
om prins Ivan, der i troldmanden Kastjejs fortryl-
lede have fanger Ildfuglen - en fugl med magiske 
evner. Fuglen beder om at slippe fri, og giver 
Ivan en af sine lykkebringende fjer til gengæld. 
Den onde Kastjej har taget prinsesse Tsarevna 
og hendes 12 søstre til fange. Prins Ivan forelsker 
sig i Tsarevna, som kommer ud i haven om 
natten, men hun advarer ham mod at tage med 
dem tilbage til slottet. Ivan bliver da også taget til 
fange, da han kommer indenfor i slottet, men får 
hjælp, da han med fjeren får tilkaldt Ildfuglen. 
Ildfuglen fortryller med sin sang troldmanden 
og hans hof, og viser Ivan det magiske æg, som 
rummer Kastjejs onde sjæl. Ved at ødelægge æg-
get befrier Ivan til sidst prinsesserne og lægger 
Kastjejs onde verden i ruiner.

Helvedsdans – Kong Kastjej
Kong Kastjei opdager, at Prins Ivan er trængt 
ind i hans palads og vil redde prinsesserne. 
Kong Kastjei bliver rasende!
I musikken kan man høre, hvordan Kong 
Kastjei raser, mens han tramper hidsigt rundt i 
en hvirvlende dans.

Bedste 
Eventyrmusik
Helvedsdans 
– Kong Kastjej fra balletten Ildfuglen

KOMPONIST:
Igor 

Stravinskij

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1910 i Paris, 
Frankrig

Her kan du se Disneys tegnefilm over musikken til Ildfuglen: 
https://www.youtube.com/watch?v=WiTHipYzD3c
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Eventyret om Ildfuglen 
Her kan du læse hele det russiske eventyr om Ildfuglen, som 
balletten er skrevet over:

For længe, længe siden, i et fjernt, fjernt land, levede en mæg-
tig konge, der havde tre sønner. De boede alle sammen i et 
storslået plads midt i en smuk, smuk have. Midt i haven stod 
et træ, som bar æbler af det pureste guld.

Så en dag opdagede kongen, at en magisk fugl, Ildfuglen, 
stjal æbler fra træet. Kongen var rasende og lovede det halve 
kongerige til den af hans sønner, der kunne fange Ildfuglen. 
De to ældste brødre prøvede – men forgæves. Så den yngste 
søn, Prins Ivan begav sig derfor ud for at fange den magiske 
Ildfugl.

Ivan red på sin hest dag og nat og søgte og søgte i hele sin 
fars kongerige, men han fandt ingen spor af Ildfuglen. Der 
var kun et sted, han endnu ikke havde været; i Den Forbudte 
Skov, hvor den onde troldmand, Kong Kastjej regerede. 

Ivan red derfor ind i Den forbudte Skov, og pludselig så han 
fremme for sig fra et lysskær af gul, orange og rød. Nu vidste 
han, at han var lige i hælene på Ildfuglen. Helt langsomt 
og stille listede han i retningen af det farvede lys, der blev 
stærkere og stærkere.  Og pludselig så han Ildfuglen, der sad 
med alle guldæblerne omkring sig.
Ivan gemte sig bag et træ og stod helt stille. Nu havde han 
Ildfuglen! Han skulle bare lige fange den først.
Han ventede til Ildfuglen kiggede væk og så kastede han 
sig over den. Men  Ildfuglen var hurtigere end Ivan. Den 
baskede hidsigt med sine vinger og fløj op i luften, mens 
Ivan jagtede den.
Ivan var heldig: Ildfuglens store røde vinge satte sig fast i et 
træ, og Ivan hoppede hurtigt op og holdt fast i vingen, og fik 
fat på fuglen.
Han holdt fuglen i sine arme, mens han tænkte på det halve 
kongerige, hans far nu ville give ham.
Men så begyndte Ildfuglen pludselig at tale til Ivan:
 ”Prins Ivan, sæt mig fri. Hvis du gør det, vil jeg belønne dig 
med en gave, der er større end alt andet, du ellers vil få”.
Ivan tænkte lidt…på den ene side ville han gerne ha’ det 
halve kongerige af sin far…på den anden side lød det også 
spændende med en gave større end alt andet… og i øvrigt var 
fuglen så varm at holde, at han allerede følte den brænde, og 
han vidste ikke ikke helt, hvordan han skulle få den hjem til 
sin fars kongerige uden at brænde hænderne..
Så Ivan satte fuglen ned.
”Tak, min smukke prins” sagde Ildfuglen, ” Hvis du no-
gensinde kommer i fare, så vink med denne her, og jeg vil 
komme og redde dig”. Og Ildfuglen fløj af sted i en regnbue 
af gyldne, funklende farver, mens en enkelt, rød fjer faldt fra 
dens hale og dalede ned i Ivans hånd.

Bedste 
Eventyrmusik: 
Helvedsdans 
– Kong Kastjej fra balletten Ildfuglen

I det fjerne kunne Ivan høre musik. Det var den dejligste 
musik, han nogensinde havde hørt, og han fulgte musikken 
gennem skoven, indtil han pludselig stod foran en stor 
stenmur, der omgav et dystert slot. Ivan hoppede op på 
muren og kunne nu kigge ned i slottets gård. Her dansede 
13 prinsesser.
Ivan hoppede ned fra muren og løb hen til den allersmuk-
keste af prinsesserne.
Den smukke prinsesse hed Tsarevna. Tsarevna fortalte 
Ivan, at hun og hendes søstre var fanget af den onde trold-
mand, Kong Kastjej, der havde kastet trolddom over dem, så 
de aldrig kunne forlade slottet, så længe Kastjei var i live.
Hun advarede Ivan mod at være på slottet, og fortalte , at 
Kastjei ville forvandle Ivan til sten, hvis han fangede ham.
” Men der må da være en måde at ophæve trolddommen 
” sagde Ivan, der ikke kunne holde tanken ud om aldrig 
mere at se den smukke prinsesse. ”Jeg skal nok befri jer! ” 
lovede Ivan.

Højt oppe fra slottes vinduer havde den onde troldmand, 
Kong Kastjej set Ivan trænge ind i slottet og hørt, at Ivan 
ville redde prinsesserne. Kastjei var rasende og befalede 
sinde onde monster-tjenere at fange Ivan.
Tjenerne løb ned i gården og fangede Ivan. De slog ham 
ned, og slæbte ham ind i slottet og op til Kong Kastjei.  
“Åh nej, nu er alt håb ude, nu skal jeg dø” tænkte Ivan, da 
han kiggede op i Kong Kastjeis frygtelige ansigt.
Men så kom Ivan tanke om den magiske fjer, han havde 
fået af Ildfuglen. Han skyndte sig at tage den op af lommen, 
viftede med den i luften….og ud af ingenting sad Ildfuglen 
pludselig i rummet.
”Prins Ivan”, sagde Ildfuglen ” ovre i hjørnet står en kurv, 
kan du se den?. I kurven ligger et æg. Inden I ægget er 
Kastjeis sjæl gemt. Hvis du ødelægger ægget, ødelægger du 
også hans sjæl, og så vil han dø”.

Ildfuglen begyndte at synge. Det lød så bevægende smukt – 
næsten som en vuggesang. Og ganske rigtigt: kong Kastjei og 
hans tjenere begyndte langsomt at falde i søvn, da de hørte 
Ildfuglens smukke, søvndyssende sang.
Ivan skyndte sig over til kurven, tog ægget og kastede det 
hårdt mod væggen. Ægget knustes, og i det øjeblik faldt 
Kastjei mod jorden  - død.

Og i samme øjeblik som Kastjei døde, forsvandt al hans 
onde trolddom. Blomster begyndte at blomstre, stenstatuer 
blev levende, solen brød frem fra de mørke skyer, der 
hvilede over slottet, og trolddommen var ophævet over 
prinsesserne, som nu kunne forlade slottet. Og Ivan kunne 
blive gift med sin smukke prinsesse Tsarevna.
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De fleste kender nok bedst Aladdin fra Dis-
neys tegnefilm. Historien om Aladdin kommer 
egentlig fra 1001 Nat, som er en samling gamle 
arabiske eventyr. Et af dem handler om den fat-
tige dreng Aladdin, der finder en magisk lampe 
og på den måde får fat på sultanens datter, den 
smukke prinsesse. 

Historien er blevet brugt af mange andre end 
Disney! Blandt andet af den danske forfatter 
Adam Oehlenschläger ( – hans efternavn udta-
les cirka ”Øenslager”). Han skrev et skuespil om 
Aladdin for over 200 år siden, i 1805. Skuespillet 
er så godt, at der står en statue af Oehlenschläger 
foran Det Kongelige Teater. Men det er også 
et meget langt skuespil, skrevet på vers, og det 
egner sig egentlig slet ikke til at blive opført på 
en scene. Dengang var det faktisk almindeligt, at 
man skrev skuespil til at læse i sofaen derhjem-
me!

I 1919 ville Det Kongelige Tater opføre hele 
Aladdin, og det skulle være et kæmpe show med 
dans og musik. Man bad den berømte kompo-
nist Carl Nielsen om at  skrive musikken. Der 
skulle både være mellemspil og forspil, men 
også musik at danse til og baggrundsmusik, som 
skuespillerne kunne tale henover.
I alt skrev Carl Nielsen næsten halvanden times 
musik, og forestillingen om Aladdin blev alt for 
lang. Det Kongelige Teater var nødt til at dele 
stykket op i to halvdele og opføre det over to 
aftener. Orkestret blev placeret omme bag kulis-
serne, og teaterstykket kom faktisk ikke rigtig til 
at fungere.

Men musikken var så god, at Carl Nielsen bagef-
ter plukkede nogle af stykkerne ud, så de kunne 
spilles til en almindelig koncert. Et af stykkerne 
er Orientalsk Festmarch.
Carl Nielsen dirigerede flere gange sin musik 
fra Aladdin. I 1931 skulle han igen dirigere bl.a. 
Orientalsk festmarch ved en koncert med DR 
SymfoniOrkestret – det orkester, du skal ind at 
høre i Koncertsalen. Men inden koncerten fik 
han et hjerteanfald og kom på hospitalet. Man 

Bedste 
Eventyrmusik:
Orientalsk festmarch
- Aladdin, skrevet af Jens Cornelius

KOMPONIST:
Carl Nielsen

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1919 på Det 
Kongelige Teater, 

København

stillede en radio ind ved hans seng, så han kunne høre koncerten, der blev 
dirigeret af en anden dirigent. Den næste dag døde Carl Nielsen på hospita-
let - den sidste musik han hørte i sit liv var Aladdin.

Orientalsk festmarch
”Orientalsk” betyder, at det kommer fra Orienten, altså Mellemøsten eller 
Asien.
Carl Nielsen havde engang været på ferie i Egypten og Tyrkiet, hvad næsten 
ingen danskere ellers havde prøvet. Så han havde rent faktisk hørt Mellem-
østens instrumenter og den helt anderledes måde at synge og spille på. Det 
efterligner han i sit stykke. Men det vigtigste er, at musikken er en march, 
som bliver spillet til et stort optog. 
Sultanen har nemlig krævet, at Aladdin skal bringe ham 40 fade med ædel-
sten, båret af 40 slaver. Lampens ånd tryller det hele frem, og Aladdin følger 
optoget hen til Sultanen, siddende på en elefant. Det er altså musik, der skal 
imponere selv en sultan! 
Musikken er en march, så man kan gå i takt til den. Trommer og bækkener 
larmer godt, fordi Aladdin vil vise, at han er blevet en stor mand. De dybe 
toner er måske elefantens tunge trin? Da festmarchen slutter, er optoget 
ankommet foran Sultanen.
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Hør Orientalsk Festmarch her:
https://www.youtube.com/watch?v=2alOKOKZqrY



I 1875 skrev den norske komponist Edvard Grieg 
musik til et teaterstykke af en kendt norsk forfatter, 

Henrik Ibsen. Teaterstykket hed Peer Gynt 
og handler om den unge Peer Gynts lange rejse. 
Musikken til Peer Gynt gjorde Edvard Grieg be-
rømt i hele verden. Det er i Peer Gynt, man finder 
musikstykket I Dovregubbens Hal. 

Handlingen
I norsk folketro er Dovregubben en mægtig 
og farlig troldkonge, der hersker over de under¬jor-
diske væsener. Peer Gynt er en ung mand, der 
forelsker sig i Dovregubbens datter. Peer Gynt vil 
gerne giftes med hende, men troldkongen stiller en 
betingelse: Hvis Peer Gynt vil giftes med datteren, 
må han selv blive til en trold. Da det for alvor går op 
for Peer, hvad det vil sige at blive til en trold, ombe-
stemmer han sig og prøver at flygte fra Dovregub-
bens rige. Troldkongen bliver rasende og sender 
troldene efter Peer for at tvinge ham til at blive hos 
kongedatteren. I musikken kan man høre, hvordan 
troldene en efter en kommer listende, og til sidst er 
der en hel hær af arrige trolde, der jagter Peer.

Instrumenter, man skal lægge særligt 
meget mærke til:

Fagot: Fagotterne starter hele stykket, for det er 
dem, der er de første små, listende trolde. Fagotten 
bliver tit brugt som trold, blandt andet i tegnefil-
men Valhalla og Bartok den Fantastiske

Kontrabas: Kontrabasserne spiller pizzicato 
under fagotternes tema. Pizzicato er, når man knip-
ser strengen i stedet for at bruge buen. Det giver en 
særlig, listig lyd som er god at bruge, når man skal 
vise, at troldene lister

Bedste 
Eventyrmusik:
I Dovregubbens Hal 
- fra musikken til teaterstykket Peer Gynt

KOMPONIST:
Edvard Grieg

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1875 i Oslo, 
Norge

FAGOT

KONTRABAS

 DOVREGUBBEN
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?v=mlaAKQyOfwE



Kategori:
Smukkeste
musik

22



Johan Sebastian Bachs  musikstykke, Air, er et af verdens mest 
kendte stykker musik – og er kendt som noget af det smukkeste, der er 
skrevet. Mærkeligt nok var det, dengang Bach levede, ikke særlig kendt. Og 
i mere end hundrede år efter Bachs død var det nærmest glemt.

I dag spilles det overalt i verden – ikke kun af klassiske musikere, men også 
af for eksempel jazz- musikere. Det bruges tit som filmmusik og musik til 
TV-serier.

Orkester suiterne
Bach skrev 4 orkestersuiter. En suite er en samling af forskellige stykker 
musik. I Bachs orkestersuiter er det små stykker musik, der alle er inspire-
ret af de danse, man dansede ved de kongelige hoffer i Europa.

Om Bachs Air – og basso continuo
Hvis du lytter godt efter, kan du høre, at Air er bygget op af en melodi, der 
spilles af en gruppe af violiner, mens en anden gruppe af violiner spiller en 
stemme, der fletter sig ind i melodien sammen med den stemme, brats-
cherne spiller.

Nedenunder det hele ligger cello, kontrabas og cembalo. I denne musik 
spiller cello, kontrabas og cembalo altid sammen, og man kalder deres 
rolle i musikken for Basso Continuo.

Basso Continuo er italiensk betyder bas, der fortsætter.  Og som du 
kan høre i Air, bevæger basso continuo-stemmen sig hele tiden fremad, 
som om den vandrer af sted. Basso Continuo stemmen er meget typisk for 
barokmusik, den musik, der blev skrevet på Bachs tid. Mange sammenlig-
ner basso continuo’ens rolle med rytmegruppen i et jazz- eller rockband.

Smukkeste 
musik:
Air 
- fra Orkestersuite nr. 3

KOMPONIST:
Johan Sebastian 

Bach

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1731 i Leipzig, 
Tyskland
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?v=eUtCC5VPwBs



Det verdensberømte stykke musik, Morgenstemning, 
stammer fra Peer Gynt, hvor I Dovregubbens Hal også er fra 
(se under kategorien Bedste eventyrmusik)

Morgenstemning beskriver stemningen i det øjeblik, 
hvor solen står op. Det er af de mest populære stykker klas-
sisk musik og bliver spillet i hele verden.

Morgenstemning foregår i ørkenen
Selv om mange tænker på solen, der går op over de smukke 
norske fjelde, foregår Morgenstemning faktisk i Marokko. 
Peer Gynt er havnet i ørkenen i Marokko efter at være blevet 
snydt af sine rejsekammerater. Det er tidlig, tidlig morgen og 
han sidder oppe i et træ, mens solen står op. 

Smukkeste 
musik:
Morgenstemning  
- fra musikken til teaterstykket Peer Gynt

KOMPONIST:
Edvard Grieg

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1875 i Oslo, 
Norge
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Hør Morgenstemning her:
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0



Symfoni nr. 40 
Mozarts symfoni nr. 40 er en af de mest kendte af Mozarts 
symfonier, og findes i tusinder af forskellige udgivelser på CD 
og vinyl. Det er især det smukke, sørgmodige tema i første sats 
af symfonien, der har gjort den berømt.

Mozart skrev symfonien på  blot et par uger. Det er meget 
usædvanligt, at en komponist kan skrive en hel symfoni på så 
kort tid; Nogle komponister bruger op til et år på at skrive en 
symfoni.
Men Mozart arbejdede hurtigt. Han nåede endda at få to 
andre symfonier færdig i samme periode.

En anderledes symfoni
En symfoni er ofte inddelt i satser. På Mozarts tid havde sym-
fonierne ofte 4 satser: 

• En større 1. sats i et forholdsvist hurtigt tempo, 
gerne med en langsom indledning

• En langsom 2. sats
• En menuet som 3. sats
• En hurtig 4. sats

Første sats i symfonien er anderledes end den måde, man ple-
jede at skrive: Mozart bruger ikke en langsom indledning, og 
han starter med akkompagnementet, før melodien kommer.

Akkompagnementet i denne sats er nogle meget hurtige 
noder, der spilles af bratscherne. Melodien kommer lidt efter 
i violinerne.

Instrument med særlig rolle i musikken
Bratschen: Bratschen er kendt for sin meget smukke, 
bløde og lidt vemodige klang. Den egner sig derfor godt til at 
sætte den lidt sørgelige stemning, der er i musikken. Brats-
chen bliver tit brugt i filmmusik, når noget skal være lidt 
sentimentalt.

Det er bratscherne, der starter hele musikken. De spiller ak-
kompagnement til melodien. Akkompagnementet består af 
nogle meget hurtige noder, der næsten fungerer som en slags 
rytmeboks nedenunder melodien. 

Smukkeste 
musik:
Molto allegro 
– 1. sats af symfoni nr. 40

KOMPONIST:
Wolfgang 

Amadeus Mozart

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

færdig i 1788, 
 man ved ikke, hvor 

og hvornår den 
første gang blev 

opført

Molto allegro – meget hurtigt
Når man skriver i noderne, hvordan musikken skal spilles, 
bruger man italiensk. I hele verden bruger musikere derfor 
de samme ord for, hvordan musikken skal spilles. Og det er 
jo smart, eftersom dirigenterne dirigerer forskellige orkestre i 
hele verden, og musikerne ofte spiller i andre lande end deres 
eget. Det betyder også, at man kan forstå, hvad komp0nisten 
har tænkt sig med musikken, selv om man kommer fra et helt 
andet land end komponisten. 

På italiensk betyder molto meget og allegro betyder 
hurtigt.  Så satsen skal altså spilles meget hurtigt.

Allegro kan også betyde glad, men her betyder det hurtigt. 
Man kan også høre på musikken, at den slet ikke er glad; den 
er skrevet i den toneart, der hedder mol, og mol bruger man, 
når noget skal lyde trist eller sørgeligt.

BRATSCH
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ



Ligeså svært det er at vælge den smukkeste musik, er det at vælge 
den flotteste musik. For der er så meget flot musik, der er skrevet 
for symfoniorkester.
Vi har fundet disse tre musikværker, du skal vælge mellem. Alle 
værkerne viser orkestret, når det er mest storslået – med hurtige 
violiner, buldrende basser og masser af messingblæsere.

Vidste du, at når et 
symfoniorkester spiller 

meget kraftigt, er 
lyden af det kraftigere 
end lyden af en motor 
på en stor jumbojet?Kategori:

Flotteste
musik
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Udstillingsbilleder
Den store port i Kiev er skrevet af komponisten 
Modest Mussorgskij og er en del af et større 
musikværk, der hedder Udstillingsbilleder.
I 1873 døde Mussorgskijs gode ven, kunstneren 
og arkitekten Viktor Hartmann i en alder af kun 
39 år. 
Hartmann og Mussorgskij var begge meget 
optagede af russisk kultur. Hartmann brugte 
russiske motiver i sin kunst og Mussorgskij 
gjorde det i sin musik.
 I anledningen af Hartmanns død, blev der 
lavet en stor udstilling af med over 400 af hans 
billeder.
Mussorgskij valgte 10 billeder ud, som han 
skrev et musikstykke over. Hvert billede har sin 
egen lille musikfortælling,
og mellem hver musikfortælling er der et stykke 
pause-musik, der viser, at man går fra det ene 
billede til det andet – ligesom
på en udstilling.
Mussorgskij skrev oprindeligt sin musik for 
to klaverer. Efter Mussorskijs død har mange 
forskellige komponister
skrevet stykket om, så det kan spilles for symfo-
niorkester.

Flotteste 
musik:
Den store port i Kiev 
– fra Udstillingsbilleder

KOMPONIST:
Modest 

Mussorgskij

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 
1873 i Moskva, 

Rusland

Den Store Port i Kiev
Mussorgskij skrev musikken over en tegning, Hartmann havde lavet. 
Tegningen var en arkitekttegning til en konkurrence om at lave en ny 
byport til Kiev. Hartmann forestillede sig, at den nye byport skulle laves 
i gammel russisk stil, fyldt med symboler på den russiske kejser, zaren. 
I Mussorgskijs musik kan du høre, hvor storslået porten er. Det er mu-
sikken til en kejserlig port. Du kan også høre, at Mussorgskij har taget 
de klokker, der er i portens tårn, med ind i musikken. 

Instrument med særlig rolle i musikken
Trompeten spiller melodien i Den store port i Kiev. Meget ofte, når 
noget stort og helteagtigt skal beskrives, bruger man trompeten. Du 
kan prøve at lægge mærke til det, næste gang du ser en film. Når helten 
vinder til sidst, spiller trompeten sammen med høje violiner – og så ved 
vi alle sammen, at det historien er endt godt.

DEN STORE PORT I KIEV
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=9cZ4D5dWkyE



Sabeldans er et stykke musik fra balletten
Gajane, der er skrevet af den armenske kom-
ponist Aram Khatjaturjan i 1942.. Det er et af 
den klassiske musiks allerstørste hits og er blevet 
brugt mange andre steder end i koncertsale: Det 
er for eksempel brugt i film, der er lavet rockmu-
sik over det – og de fleste har på et eller andet 
tidspunkt hørt det i cirkus. 

Handlingen i balletten Gajane
I et landbrugskollektiv i Armenien bor den unge 
pige, Gajane. Hun er gift med en kedelig fyr, 
Giko, som både drikker, lyver og stjæler.  Giko 
planlægger sammen med nogle smuglere at 
sætte ild til landsbyens lagerhus med bomuld og 
flygte med alle de penge, de sammen har røvet. 
Gajane finder ud af Gikos planer, og da hun prø-
ver at stoppe ham, stikker Giko hende ned med 
en kniv. Den flotte , modige Kazakov redder i 
sidste øjeblik Gajane fra at dø og arresterer Giko. 

Kazakov og Gajane forelsker sig i hinanden, og 
sidste del af balletten foregår et år efter, hvor 
hele landsbyen fejrer, at Gajane og Kazakov 
nu skal giftes. Der er masser af musik og dans – 
herunder en sabeldans, en slags krigerdans hvor 
unge mænd danser, mens de fægter med deres 
sværd. 

Flotteste 
musik:
Sabeldans 
- fra balletten Gajane

KOMPONIST:
Aram Khatjaturjan

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1942 i Perm, 
Rusland

PAUKER

Instrumenter, man skal lægge ekstra meget 
mærke til:
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Hør Musikken herPaukerne: Paukerne er de store, dybe trommer, der både

h?

fungerer som tromme og bas i et symfoniorkester. 
Paukerne spiller med under hele Sabeldansen og holder 
rytmen for hele orkestret. Det er derfor vigtigt, at paukisten 
(den musi-ker, der spiller pauker) har god kontakt med 
dirigenten, når orkestret spiller dette værk.

Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=mUQHGpxrz-8



Finale -Allegro con fuoco fra 4. symfoni
Finale er den sidste sats af symfonien. Tjaikovskij 
beskriver finalen som Allegro con fuoco.

Allegro betyder hurtigt (og glad) og fuoco 
betyder ild. Allegro con fuoco betyder altså hurtigt 
og ildfuldt. Starten af satsen går også brændende 
hurtigt og der er masser af temperament.

Lige efter den hurtige indledning kommer et 
langsommere stykke med en lille melodi. Det var 
vigtigt for Tjaikovskij, at hans musik lød russisk, og 
han brugte derfor masser af russisk folkemusik i 
sin musik . Den lille melodi, han bruger i satsen, er 
en russisk folkesang, der hedder Birketræet. Den 
handler om et smukt birketræ, der står på engen. 

Store dele af Rusland er fyldt med birketræer, og 
birken symboliserer derfor Ruslands natur og 
skønhed.

Her kan du høre den russiske folkesang.
Du kan finde den på Yotube her: https://www.
youtube.com/watch?v=ZNl4kOp9mMk

Flotteste 
musik:
Finale
- Allegro con fuoco fra 4. symfoni

KOMPONIST:
Piotr Tjaikovskij

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 
1878 i Moskva, 

Rusland

RUSSISK BIRKESKOV

TJAIKOVSKIJ
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=PLHj-eekdNU

https://www.youtube.com/watch?v=ZNl4kOp9mMk
https://www.youtube.com/watch?v=ZNl4kOp9mMk


Vals er en af de meget populære danse, og masser af komponister har skrevet 
valse. Valsen findes i mange slags musik – fra klassisk musik og jazz til popmu-
sik og folkemusik. I byen Wien i Østrig er valsen blevet så populær, at man hele 
året igennem holder store valse-aftener på fine paladser, hvor folk tager festtøj 
på og danser hele aftenen.

Danmark har haft flere verdensmestre i vals. Her er det to meget berømte ver-
densmestre, Anne og Hans Henrik Laxholm, som danser.

VERDENSMESTRE 
I VALS

Mange typer vals:
Der er flere typer vals. 
For eksempel findes der 
engelsk vals, hvor man 
danser valsen i et meget 
langsomt tempo, hvorimod 
wiener vals danses hurtigt, 
mens man hvirvler rundt

Kategori:
Bedste 
vals

30



Blomstervalsen er fra balletten Nøddeknækkeren. Tjaikovskij skrev 
musikken til Nøddeknækkeren til den verdensberømte Marinskij-ballet, 
der holder til i Marinskij-teatret i Skt. Petersborg i Rusland. Balletten blev 
en stor succes, og er lige siden blevet opført i hele verden.

Handlingen i Nøddeknækkeren
Juleaften får pigen Clara en nøddeknækker af sin gudfar.
Nøddeknækkeren er lavet som en fin lille soldat, og Clara elsker sin nødde-
knækker. 
Senere om aftenen, da alle julegæsterne er gået hjem, og børnene er lagt i 
seng, lister Clara ud af værelset for at se til sin nøddeknækker, som pludse-
lig lyser mærkeligt og bliver levende!
Store mus kommer frem fra mørket og begynder at slås mod en hær af 
levende legetøjssoldater. Hæren bliver ledet
af Nøddeknækkeren. Den væmmeligste af musene er Musekongen, som 
prøver at dræbe Nøddeknækkeren.
Clara kaster en sko efter Musekongen, og redder Nøddeknækkerens liv.
 Musekongen dør, og Nøddeknækkeren bliver forvandlet til en smuk 
prins, som tager Clara med til sit kongerige, Bolchelandet.
I Bolchelandet modtages de af Sukkerfeen, der holder en stor fest til ære 
for Clara. Og til sidst får Clara sin smukke prins.

Bedste
vals:
Blomstervalsen
- fra balletten Nøddeknækkeren

KOMPONIST:
Piotr Tjaikovskij

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 
1892 i Skt. Peters-

borg, Rusland

NØDDEKNÆKKEREN
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?v=VUF9g9V-Ang

Blomstervalsen
Ved Sukkerfeens store fest, optræder forskelli-
ge figurer med danse. I Blomstervalsen er det 
blomsterne, der optræder. De danser en vals til 
en af de fineste valsemelodier, der nogensinde er 
skrevet til en ballet.
Blomstervalsen er da også et af Tjaikovskijs mest 
kendte musikstykker.

Se Nøddeknækkeren i København
Du kan se balletten Nøddeknækkeren i Køben-
havn hvert år ved juletid med Den Kongelige 
Ballet.
Den Kongelige Ballet holder til på Det Kongelige 
Teater og er et af verdens meget berømte ballet-
kompagnier. 



Fra 1914 – 1918 døde 3 millioner russere 
i 1. verdenskrig. Lige efter krigen oplevede 
Rusland en voldsom revolution, som fik stor 
betydning for resten af verden de næste 70 år. 20 
år efter startede 2. verdenskrig. I den døde mere 
end 22 millioner russere.

Sjostakovitj’s egen by, Leningrad var under 2. 
verdenskrig omringet og belejret af tyskerne i 
900 dage. Det betød at ingen kunne komme ud 
af eller ind i Leningrad i næsten 3 år. Det betød 
også, at der ikke kunne komme mad ind til byen, 
og 750.000 mennesker i Leningrad døde af sult. 
Det er næsten lige så mange mennesker, som 
der bor i København.
Dmitri Sjostakovitj levede i en af de mest vold-
somme perioder af Ruslands historie. I meget af 
Sjostakovitj musik kan man høre død, krig, og de 
forfærdelige ting, han oplevede. Men ind imel-
lem er der også små stykker musik med glæde, 
håb og tro på, at alt vil blive godt igen.

Vals nr. 2 er en fantastisk vals med en smuk 
og lidt sørgmodig melodi. Mens Sjostakovitj 
levede, var film meget populært i Rusland, og 
Sjostakovitj skrev en hel del filmmusik. Vals nr. 
2 er fra en film, der hed Eshelon. Vals nr. 2 er et 
af Sjostakovitj mest elskede stykker musik. Den 
dag i dag bruges det stadig i forskellige film.

Bedste
vals:
Vals Nr. 2 
– fra Jazz Suite nr. 2

KOMPONIST:
Dmitri Sjostakovitj

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1955 i filmen
Pervyy Eshelon 

BASUN

Instrument med en særlig rolle – Basunen
Det er ikke så tit, at basunen for lov til at spille melodien i en 
vals. Men det giver Sjostakovitj den lov til. Sjostakovitj elske-
de messingblæsere som trompet, basun, horn og tuba. Og de 
spiller en stor rolle i hans musik
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=7UIHl0oJEpg



Donau-valsen
Donau-valsen hedder egentlig An den schönen blauen Do-
nau. Det er tysk og betyder Ved den smukke, blå Donau. Det 
er en vals, der er skrevet som en hyldest til floden Donau, der 
løber igennem Wien.

Valsen er skrevet af Johan Strauss, der var så god til at skrive 
valse, og skrev så mange af dem, at han blev kaldt Valse-kon-
gen. Hans valse var berømte og elskede – og er det stadig i dag. 
Især Donau-valsen, der er den mest kendte.
Når man hører valsen, kan man næsten se damerne i fine 
balkjoler, smukt opsat hår og flotte juveler, mens de danser 
til den store vals i pragtfulde paladser fyldt med funklende 
lysekroner.

Floden Donau.
Floden Donau er den næstlængste flod i Europa. Den er 2850 
km lang og løber igennem 10 forskellige lande: Tyskland, 
Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Ru-
mænien, Moldova og Ukraine.

Se Donau-valsen i TV hver nytårsmorgen
Har du lyst til at høre en af verdens bedste valse med et af 
verdens bedste orkestre, så tænd for fjernsynet om formidda-
gen d. 1. januar. Her kan du høre Nytårskoncert med Wiener 
Philharmonikerne, og de spiller næsten altid Donau-valsen. 

Tegnefilm 
Her kan du se en  lille tegnefilm, der er lavet over Donau-
valsen: https://www.youtube.com/watch?v=eYFhLM71kOY

Bedste
vals:
Donau-valsen 
- An den schönen blauen Donau

KOMPONIST:
Johann Strauss 

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1867 i Wien, 
Østrig

FLODEN DONAU

Instrument med særlig rolle i musikken
Det er hornene, der spiller valsens melodi i starten af valsen. 
Hornet hedder egentlig et waldhorn. Det betyder skov-horn, 
og man bruger derfor også tit hornet, når man skal beskrive 
noget, der har med naturen at gøre. 
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Hør musikken her: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ENETOpNpIiI

https://www.youtube.com/watch?v=eYFhLM71kOY


OM BALLETMUSIK
Ballet hører, ligesom al anden dans, sammen 
med musik. Og mange store komponister 
har skrevet musik til ballet. Især mange af 
de berømte russiske komponister, da ballet 
altid har været en elsket kunstform i Rusland, 
og landet har flere verdensberømte ballet-
korps.

Ballet er en af de smukkeste og sværeste 
danseformer. Danserne skal træne fra de er 
helt små for at kunne blive professionelle 
dansere, når de bliver voksne.

En ballet fortæller ofte en historie. Det kan 
være et eventyr eller en historie fra en bog, 
skuespil eller film, men det kan også være 
en historie uden egentlig handling, hvor det 
mere handler om f.eks. en følelse, der skal 
beskrives.

Danmark har et verdensberømt balletkorps
I Danmark har vi et verdensberømt ballet-
korps. Det er Den Kongelige Ballet, der 
hører under Det Kongelige Teater. Ballet-
korpset er især berømt for den ballettraditi-
on, der fulgte med en stor balletmester, der 
arbejde på Det Kongelige Teater  i midten af 
1800-tallet. Han hed August Bournonville, 
og han skabte en lang række store balletter 
og en særlig elegant måde at danse på, som 
balletkorpset stadig dyrker næsten 150 år 
efter hans død.

AUGUST
 BOURNONVILLE

DEN KONGELIGE 
BALLET

Kategori:
Bedste 
balletmusik
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Den 6. sats – rytme & dansesansen
Dans har altid været knyttet til musik og rytmer. 
I stort set alle kulturer danser man.

Mange forskere er enige om, at hvis der findes 
en sjette sans, så er sansen for rytme. Forsker-
ne har fundet ud af, at selv nyfødte reagerer på 
rytmer ved at bevæge kroppen. Så det med at 
danse til musik ligger åbenbart i vores gener. Her viser 

Washington balletten 
nogle af de svære spring, man 
skal kunne som balletdanser.

Du kommer til at se nogle af sprin-
gene i slow motion, så der er tid til 

at se, hvor fantastisk balletdanserne 
kan styre deres krop: 

https://www.youtube.com/
watch?v=n7AaZhEOJSY

DE SEJESTE 
BALLET–
MOVES!

BALLET-ELEVER
Her kan du se en lille film, 

hvor elever fra Det Kongelige 
Teaters Balletskole fortæller om, 
hvad det vil sige at gå på skolen: 

https://www.youtube.com/
watch?v=d0lnkXjyx-I

Kategori:
Bedste balletmusik
- om balletmusik
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Sukkerfeens Dans
Sukkerfeens dans er et lille stykke musik fra Tjaikovskijs mu-
sik til balletten Nøddeknækkeren, hvor også Blomstervalsen 
kommer fra (se afsnittet om Bedste Vals).
Sukkerfeen holder fest for Clara og Nøddeknækkeren. Ved 
festen er der mange forskellige danse. Dette er Sukkerfeens 
egen dans . En lille fin melodi, der spilles af det smukke in-
strument, celeste, beskriver den søde og yndige Sukkerfe, der 
danser helt oppe på tåspidserne. 

Instrument med en særlig rolle i musikken: 
Celeste
Et celeste er en slags blanding mellem et klokkespil og et 
klaver. Instrumentet bruges meget tit, når musikken skal lyde 
magisk
Tjaikovskij kunne godt lide at lege med klangene i sin musik. 
Derfor var han altid på
udkig efter nye instrumenter og nye lyde, han kunne bruge. 
Da han skulle skrive musikken til Sukkerfeens dans, havde 
han svært ved at finde på noget, der kunne lyde som en fe. 
Da han var i Paris, hørte han et nyt instrument, der lige var 
opfundet - et celeste. Lyden mindede ham om små, magiske 
trylleklokker. Og nu havde Tjaikovskij fundet det perfekte 
instrument til sin sukkerfe!

Bedste
balletmusik:
Sukkerfeens Dans
-til balletten Nøddeknækkeren

KOMPONIST:
Piotr Tjaikovskij 

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 
1892 i Skt. Peters-

borg, Rusland

Dansen skal passe med musikken
Kun en meget dygtig balletdanser kan danse Sukkerfeens 
Dans. Det meste af dansen foregår helt oppe på tåspidserne 
og danseren skal lave nogle hurtige drejebevægelser, hvor det 
er svært at holde balancen. Alle danserens bevægelser skal 
passe helt præcist med musikken. Når man opfører en ballet, 
har man derfor brug for en dirigent, der kender både musik-
ken og dansen, sådan at dirigenten kan hjælpe musikerne 
med at spille, så balletdanseren kan få sine trin til at passe 
med musikken.

CELESTE

Her kan du se Sukkerfeens dans som ballet:
http://www.youtube.com/watch?v=TIYZSBoyglc

Walt Disney har lavet en lille tegnefilm til musikken. Den fin-
der du her: http://www.youtube.com/watch?v=usAHZ4cYBkQ
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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. Svane-
søen er den mest kendte af dem.

Handlingen i Svanesøen
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 samtidig 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-prin-
sesse Odette. Oboen har en både smuk og sørgmodig klang, der passer 
perfekt til en ulykkelig, fortryllet prinsesse.

Bedste
balletmusik:
Balletten Svanesøen  
- åbningsscenen

KOMPONIST:
Piotr Tjaikovskij 

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 
1877 i Moskva, 

Rusland 

OBO
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Hør musikken her: 
https://www.youtube.com/
watch?v=tx24IOX6qP4

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Om balletten Romeo og Julie
Sergej Prokofievs ballet Romeo og Julie er lavet over den 
engelske forfatter William Shakespeares historie om 
Romeo og Julie, to unge elskende, der ikke kan få hinanden, 
fordi deres familier ikke kan enes. Det er en meget sørgelig 
historie, der ender med, at både Romeo og Julie dør, fordi 
deres familier ikke vil tillade, at de er sammen.

Handlingen i musikken Montague og Capulets
Ved det store maskebal i byen, hvor Romeo og Julie bor, 
danser familierne Montague og Capulet. Det er ved dette 
maskebal, at Romeo og Julie første gang møder hinanden. 
Romeo kommer fra Montague familien og Julie fra Capulet 
familien.  De to familier ligger i strid med hinanden.. Man kan 
høre på musikken, at der er tale om meget stolte, alvorlige 
familier med stor magt og styrke. De er vant til at få deres vilje 
og kæmpe mod dem, der ikke er enige med dem. I midten af 
musikken bliver musikken pludselig blød og romantisk: Det 
er her, den unge pige Julie kommer på scenen. 

Instrumenter, man skal lægge ekstra meget 
mærke til:
De dybe instrumenter: Kontrabas, cello, fagot, 
kontrafagot, basklarinet, basun og tuba. I stykket kan du 
høre, hvordan Prokofiev har brugt de dybe instrumenter til 
at gøre musikken særligt mørk og dyster for at beskrive, hvor 
meget familierne Montague og Capulet hader hinanden og er 
parate til at slå hinanden ihjel.

Bedste
balletmusik:
Montague og Capulet 
- fra balletten Romeo og Julie

KOMPONIST:
Sergej Prokofiev

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1938 i Brno, 
Tjekkiet 
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Hør musikken her: 
https://www.youtube.com/
watch?v=92YhJ4ZVmCg



OM FILMMUSIK
I de fleste film er der musik. Musikken understreger følelserne og stemningen i filmen. 
Den hjælper os med at vide, hvem der er de gode og de onde – og ved hjælp af musik-
ken, der hører til de enkelte figurer, kan man understrege deres personlighed eller rolle 
i filmen. Noget filmmusik er så god, at man husker musikken mange år efter, man har 
glemt filmen. Man kan sige, at musikken overlever filmen.

Symfoniorkestret og filmmusik
De fleste har hørt et symfoniorkester – også selv om 
de ikke har været til en koncert. Meget filmmusik 
bliver nemlig skrevet for symfoniorkester. Orkestret 
indspiller musikken til filmen, og bagefter bliver mu-
sikken lagt på filmen.

Ikke nemt at lave god filmmusik
Det kræver en dygtig komponist at lave god filmmu-
sik. Man skal kunne skrive musik, der i løbet af et 
par sekunder sætter den helt rigtige stemning, så 
publikum ved, om de skal til at se en komedie eller en 
action film.
Musikken skal passe godt til filmens tema, handling 
og de forskellige figurer, der er med i filmen. Derud-
over er det vigtigt, at den passer præcist til længden 
af filmens forskellige scener. Det ville jo virke under-
ligt, hvis musikken stoppede midt i det hele. Eller 
stadigvæk var glad, mens der skete noget meget 
sørgeligt.
Selv om musikken skal være god, må den ikke fjerne 
opmærksomheden fra filmen. Musikken skal blande 
sig ind i filmen, så man oplever det hele som noget 
samlet, noget harmonisk.

Flere berømte komponister har skrevet filmmusik – 
blandt andre Sjostakovitj og Prokofiev.

UHYGGELIGE FILM 
virker bedst med musik

Har du prøvet at tage lyden af 
en uhyggelig film? Med det 

samme, man gør det, virker fil-
men mindre uhyggelig. Og hvis 
man sætter sjov musik til den 
uhyggelige film, er musikken 

slet ikke uhyggelig mere.

Kategori:
Bedste 
filmmusik
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Star Wars
Stort set alle kender Star Wars filmene om Luke 
Skywalker, hans søster Prinsesse Leia, den onde 
Darth Vader, fantastiske Yoda og den nuttede 
robot R2-D2. Mindst lige så berømt og elsket er 
John Williams musik til Star Wars. Musikken til 
Star Wars har vundet masser af priser – herun-
der en Oscar for bedste filmmusik.

Hovedtema
The Force, på dansk Kraften, er den magiske 
kraft, som Jedi-ridderne besidder. Den er den 
positive, lyse kraft i modsætning til Imperiets 
mørke. John Williams lader hovedtemaet starte 
med en fanfare af trompeter – lidt ligesom en 
kongelig march. Melodien spilles af de lyse 
instrumenter i orkestret: violiner, fløjter, trom-
peter og høje horn. Trommer, basser, basuner, 
tuba og fagotter markerer en march-agtig rytme 
nedenunder. Man er slet ikke i tvivl om, at dette 
er de gode, dem man skal holde med – og at de 
har mod og stort hjerte.

Bedste
filmmusik:
Star Wars hovedtema - 
fra Star Wars filmene

KOMPONIST:
John Williams

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

1977

LUKE 
SKYWALKER

DARTH VADER

PRINCESS LEIA
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=_D0ZQPqeJkk

https://www.youtube.com/watch?v=OMO-VFvcNfvEBedste
https://www.youtube.com/watch?v=OMO-VFvcNfvEBedste


DEN FLYVENDE 
HOLLÆNDER

Pirates of the Caribbean
Pirates of the Caribbean er fortællingerne om sørøverkaptaj-
nen Jack Sparrows mange eventyr på havet. Blandt figurerne 
i filmen er den smukke guvernørdatter, Elisabeth Swan, 
hendes elskede, William Turner – og ikke mindst kaptajnen 
på Den Flyvende Hollænder, Davy Jones.

Davy Jones 
Davy Jones er kaptajn på Den Flyvende Hollænder, et beryg-
tet spøgelsesskib.
Besætningen på Den flyvende Hollænder er alle sømænd, der 
har solgt deres sjæl til Davy Jones. De skal arbejde mindst 100 
år på skibet, før de kan blive fri for pagten med Davy Jones. 
Når man arbejder på skibet, bliver man langsomt til en del af 
havet. Derfor kommer alle søfolkene ombord mere og mere 
til at ligne væsener fra havet, jo længere tid, de er ombord.

Davy Jones er et grusomt menneske uden barmhjertighed. 
Og det er der en sørgelig grund til: Han forelskede sig som 
ung i havgudinden Calypso, som var vild og utæmmelig og 
ikke ville lade sig binde til en mand. Da Davy Jones indså, 
han ikke kunne få Calypso, var smerten så stor, at han måtte 
skære sit hjerte ud og gemme det i en kiste. Derfor kan han 
ikke føle kærlighed længere.

Davy Jones’ Orgel
Davy Jones spiller på sit orgel ombord på Den Flyvende Hol-
lænder. I musikken kan man høre, at Davy Jones på samme 
tid er grusom og ulykkelig. Han kærlighedshistorie 
er hjertegribende.

Temaet i musikken er piraternes sang gennem hel filmen. 
Man kan høre trommerne spille hjerteslaget fra Davy Jones 
gemte hjerte, og strygerne bruser som de bølger, Den Flyven-
de Hollænder sejler på.

Instrument med særlig rolle i musikken:
Orgel. Orgel er det største instrument – overhovedet. Du 
kender det sikkert fra kirker, men faktisk har mange koncert-
sale et orgel. Orgelet i en koncertsal er bare lidt anderledes 
end et kirkeorgel. Det skal bruges til at spille sammen med 
et symfoniorkester, som har mange klangfarver på grund de 
mange, forskellige instrumenter. Derfor skal et orkester-orgel 
kunne variere sin klang mere end et kirkeorgel.

Bedste
filmmusik:
Davy Jones’ Orgel 
– fra film Pirates of the Caribbean, Død mands kiste

KOMPONIST:
Hans Zimmer

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

2006

DR Koncertsalen har også et orgel. Det har 6144 piber, det 
vil sige det har 6144 forskellige slags toner. Piber er
de rør, som der blæses luft igennem for at få toner. Jo længere 
piben er, jo dybere tone. Den længste pibe i Koncertsalens 
orgel er næsten 11 meter lang, så den giver en meget dyb tone. 
Så dyb, at man mere kan mærke tonen end egentlig høre den.

Orglet kan fjernstyres, så organisten kan sidde og spille på det i 
orkestret mellem de andre musikere. Organisten behøver altså 
ikke at sidde oppe ved piberne, ligesom man gør med de fleste 
kirkeorgler.

Her kan du høre, hvordan  en anden stor komponist, Richard 
Wagner, beskriver Den Flyvende Hollænder – og bølgerne, 
der bruser under skibet: https://www.youtube.com/watch?
v=cum3HoVhMIs

DAVY 
JONES

JACK 
SPARROW

KONCERTHUSETS 
ORGEL
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=9UfT0jVzNkw

http://www.youtube.com/watch?v=8f-mTj0Wmzo0DAVY
http://www.youtube.com/watch?v=8f-mTj0Wmzo0DAVY


Temaer i filmmusik 
Filmkomponister skriver ofte et tema til de forskellige figurer, 
der er i en film. Det vil sige et lille stykke musik, der beskriver 
figuren, og som følger figuren under filmen. Harry Potter fil-
mene er fyldt med temaer til de forskellige figurer; F.eks. har 
den onde Voldemort meget uhyggelig musik som tema, og 
Hagrid har et tema, der viser, at han både er rar og kluntet.

Bedste
filmmusik:
Hedwigs tema 
– fra Harry Potter filmene

KOMPONIST:
John Williams

OPFØRT 
FØRSTE GANG: 

2001

VOLDEMORT

HERMIONE

HEDWIG

SNAPE

Hedwigs Tema
Dette musikalske tema tilhører Hedwig. Hedwig  er Harry 
Potters smukke sneugle. John Willams bruger instrumentet 
celeste til at skabe en stemning fuld af magi, så vi med det 
samme ved, vi er i en eventyrverden. Sammen med violinerne 
og træblæserne skaber celestet lyden af Hedwigs susende 
vingeslag, når hun flyver i den månelyse nat for at aflevere 
Harrys beskeder.

John Willams havde oprindeligt tænkt sig, at temaet kun 
skulle være Hedwigs tema, men musikken var så god til at 
beskrive hele den magiske verden i Harry Potter filmene, at 
den endte med at blive den gennemgående musik i Harry 
Potter filmene.

HAGRID
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Hør musikken her:
https://www.youtube.com/watch?
v=1Li0SWlwe34




