Elevark

Om Mozart
For 250 år siden blev Wolfgang Amadeus Mozart født i Østrig.
Mozart var utrolig dygtig til musik – et rigtigt vidunderbarn.
Som 5-årig havde han skrevet sit første lille musikstykke og kunne
spille både violin og klaver.
Da Mozart var 7 år, tog han på turné rundt i
Europa og spillede for konger og dronninger.
Og da han blev 9 år, skrev han sin første symfoni!
Mozart var meget berømt dengang. Men han var
ikke fin og fornem. Han kunne godt lide at have
det sjovt, grine og være fjollet. I dag er alle hans
breve samlet i en stor bog, og når man læser
dem, kan man fornemme, hvordan han var. Prøv
selv at læse starten af et brev, han skrev til sin kusine:
d. 5. november 1777
”Allerkæreste kusine-grine!
Jeg har netop fået spået Deres ærede skrivelse stivelse og bæst læst, at tante
vante og onkel dunkel og De selv har det godt flot. Vi har det Gud ske lov sjov også
glimrende flimrende” (fra ”Mozarts samlede breve”, Gyldendal, på dansk af Peter Dürrfeld)

Sådan er det også med hans musik. Den er lys og fuld af ideer.
Prøv at synge den dejlige forårssang ”Kom maj, du søde milde” i en
musiktime. Det er Mozart, der har skrevet melodien.
Mozart blev kun 35 år. Men han nåede at skrive utrolig meget
musik: symfonier, solokoncerter, kammermusik, operaer m.m. Han
er kendt stadigvæk, fordi han har skrevet noget af det smukkeste
musik, der nogen sinde er skrevet.
Billede fra filmen
Filmen ”Amadeus” handler om Mozart. Den er rigtig
god. Måske kan I se den sammen i klassen.

Elevark

Opgaveark om Mozart
1. Hvornår blev Mozart født?
a. For 50 år siden
b. For 100 år siden
c. For 250 år siden

2. Hvorfor var han berømt?
a. Han skrev bøger
b. Han skrev musik
c. Han malede

3. Hvilke instrumenter lærte han at spille på som barn?
a. violin og klaver
b. fløjte og klarinet
c. bas og trommer

Hvad syntes han om at skrive musik?
a. Han syntes, at det var let og sjovt
b. Han syntes, at det var svært og kedeligt
c. Han kunne ikke finde ud af det

Prøv at tegne Mozart ved kongens hof:

