Bravo Beethoven
Forberedelsesmateriale
til skolekoncerter for 3.- 4.klasse
med Aarhus Symfoniorkester
november 2021

Velkommen til koncert!
Aarhus Symfoniorkester fejrer Beethovens 250 års fødselsdag!
Af Asla Adrian, musiklærer og B&U Aarhus Symfoniorkester
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Du skal snart til koncert
- og du kan godt glæde dig!
Koncerten er i den smukke Symfonisk Sal, og i salen er hele Aarhus
Symfoniorkester!

Med de her papirer kan du lære om de forskellige instrumenter og om en
meget berømt komponist: Beethoven
1) Ved du hvad en komponist er?
Sæt streg til det rigtige

En der skriver musik
En der bygger huse
En der skriver bøger

Komponist

2) Hvordan skriver man musik ned?
Tegn nogle noder:

Bravo – du ved allerede meget! Og nu skal du se, hvad du mere
skal lære om:
Instrumenter ……………….…………
Klassisk musik ……………………....
Om Beethoven ………………………
Beethovens tid ………………………
Hvis du var Beethoven ……….…….
Beethovens 5. symfoni (leg) ……….
Fællessang …………………………..
Før koncerten ……………………….
Efter koncerten ………………………

s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 9
s. 10
s. 11
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Instrumenter
Klassisk musik spiller man på instrumenter, som blev opfundet for mange år
siden. De er lavet af naturmaterialer som træ og messing, skind og hestehår!
Farv dem i deres rigtige farve:

triangel
basun
violin

bratsch

fløjte
lilletromme

trompet

fagot

pauker
klarinet

obo
stortromme

bas

tuba

horn

cello
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Klassisk musik
Klassisk musik kan være stille og smuk. Men klassisk musik kan også være
sjov, sørgelig eller uhyggelig. Man kan mærke mange forskellige følelser
indeni, når man lytter.
Når man lytter til klassisk musik, må man gerne lave sine egne historier inde i
hovedet.

Lyt til klassisk musik
Prøv at lytte til noget klassisk musik, når I sidder sammen helt stille.
Eks. Beethovens Egmont ouverture (din lærer kan finde den på Youtube)

• Hvad kommer du til at føle?
• Hvilken stemning kommer du i?
• Hvad kommer du til at tænke på?
Tegn her, hvad du kommer til at tænke på, mens du hører musikken:

Jeres lærer kan også snakke med jer om, hvad I kan høre:
•
•
•
•
•
•

Er musikken hurtig eller langsom?
Er det mest høje toner eller dybe toner?
Er musikken svag eller kraftig?
Er der mange, der spiller? Eller kun én?
Hvilke instrumenter kan I høre?
Er der en bestemt rytme?
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Om Beethoven
Ludwig van Beethoven, 1770-1827, tysk komponist.
Beethoven som barn
For 250 år siden blev Beethoven født i Bonn i Tyskland.
Hans mor og far fik 7 børn, men det var kun tre af dem, der
overlevede barndommen, Ludwig og to af hans brødre.
Beethoven var musikalsk og lærte at spille både klaver og violin,
da han var lille. Hans far lærte ham det.
Beethovens far tænkte: ”Måske kan lille Ludwig blive et vidunderbarn?
Ligesom Mozart?” Så Beethoven skulle øve sig rigtig meget og spille
koncerter. Og nogle gange skrev hans far på plakaterne: ”Kom og hør, han er
kun 6 år!” men han var faktisk 7 år.
Nogle siger, at Beethoven ikke havde en nem barndom. Både fordi han ikke
var så god til at lege med andre børn, og fordi hans far var meget skrap.

Beethoven som ung
Men selvom det måske var hårdt, så blev Beethoven rigtig glad
for musik - helt ind i hjertet. Han var meget dygtig til at spille
klaver og til selv at skrive musik.
Da han var 22 år, flyttede han til Wien. Han studerede og
spillede klaver, og han fulgte med i, hvad der skete i verden. Der
var moderne ideer om frihed for alle mennesker, og det kunne han godt lide.
Han spillede musik på fine slotte, og han kunne også godt lide at være ude i
naturen. Den musik, han skrev, var meget flot.
Beethoven som ældre
Men nu skete der noget: Beethoven begyndte at høre dårligere
og dårligere. Han blev i meget dårligt humør, for det er jo svært
at skrive musik, når man ikke kan høre noget.
Og til sidst blev han helt døv! Så måtte han have musikken
inde i hovedet og skrive den ned. Det må have været svært,
men han skrev store flotte symfonier og var meget populær.
Han døde, da han var 56 år.
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Beethovens tid
Det er flere hundrede år siden, at Beethoven levede, og alting var anderledes
dengang.
De fine folk var meget fine og rige. De boede i store huse og slotte, de havde
tjenestefolk og spiste fin mad. Og så holdt de fine fester, hvor musikere sad
og spillede klassisk musik.
Du må farve:

Men de fleste folk var ikke fine. De var fattige og manglede mad.
Mange syntes, at det var uretfærdigt, at nogle var rige og andre var fattige.
I Frankrig gjorde folket oprør! De kæmpede mod kongen og de rige.
De ville have, at alle mennesker skulle være mere lige.
Du må farve:

Beethoven syntes, at det lød meget spændende.
Og han skrev om det i sin musik.
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Hvis du var Beethoven
1) Tegn noget, som dine forældre gerne vil have, at du er god til:

2) Forestil dig at du er døv!
• Gå sammen to og to
• Den ene fortæller den anden noget, men du bevæger kun læberne
og siger det inde i hovedet! Den anden skal lytte til dig, men kan jo
ikke høre noget!
• Byt. Den anden synger en sang, men du bevæger kun læberne og
synger det inde i hovedet! Den første skal lytte til dig, men kan jo
ikke høre noget!
• Hvordan føles det? Prøv at snakke sammen om det.

3) Skriv et fødselsdagskort til Beethoven
Du skal skrive ”Tillykke med de 250 år” og en personlig hilsen
Du må også godt tegne til.

Til
Ludwig van Beethoven
Tyskland
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Beethovens symfoni nr. 5
Denne symfoni har en meget berømt start. Jeres lærer kan spille den for jer
på youtube eller på klaver:

Prøv at klappe rytmen:
• 3 klap med den ene hånd på det ene lår, og 1 klap med den anden
hånd på det andet lår. To gange.
• Prøv også at banke på døren med denne rytme.
• Og prøv at gå rytmen: 3 små hurtige trin og 1 langt. To gange.
I kan også prøve at spille det på klaver eller xylofon.

Motiv
Sådan en lille rytme kaldes ”et motiv”, og Beethoven bruger dette motiv rigtig
mange gange. Først bliver det bliver spillet langsomt, mørkt og kraftigt – og
så hurtigt, lyst og stille af en masse forskellige instrumenter nærmest oven i
hinanden.
Prøv at lytte igen, om I kan høre det.

En lille konkurrence
Nu skal I høre starten af denne symfoni igen, mens I tæller!
Jeres lærer sætter musikken i gang på cd /smartboardet, og samtidig sætter
han/hun et stopur på 1 minut. Hvor mange gange kan du høre dette lille motiv
på 1 minut? (tip: det er mere end 20!)

Tekst
Hvem kan finde på en lille tekst til motivet? Måske et kampråb?
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Fællessang
Denne sang synger vi til koncerten, så øv på den hjemmefra. Det er en
hjemmelavet tekst til melodien fra ”Ode an die Freude” af Beethoven
lyt evt. her via linket: Europahymne/Ode An

die Freude - YouTube

Sidder du en nat og græder
Tårerne bli´r til et hav
Og du svømmer rundt alene
Og dit hjerte siger: av
Stormen blæser, Søslanger hvæser
Har du mon ikke helt forstået:
Der er altid hjælp at hente
Glæden er din redningsbåd
Stormen blæser, Søslanger hvæser
Har du mon ikke helt forstået
Der er altid hjælp at hente
Glæden er din redningsbåd
Larm og støj og verdens bulder
Luk nu dine øjne i
Tonerne de løfter dig og
Gi´r dig glæde indeni
Livet det suser, Blodet det bruser
Inde i din lille krop
Glæden er din bedste ven
Musikken hører aldrig op
Livet det suser, Blodet det bruser
Inde i din lille krop
Glæden er din bedste ven
Musikken hører aldrig op
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Før koncerten
Hvem fortæller?
Til koncerten er der en, der hedder Jens Andersen, som fortæller undervejs.
Han fortæller jer om orkestret, om musikken og om Beethoven.
Hvem dirigerer?
Der er også en dirigent. Han hedder David Björkman.
Dirigenten styrer symfoniorkestret.
Han viser, hvornår de skal starte og stoppe med at spille.
Han viser dem også, hvor hurtigt eller langsomt de skal spille,
og om det skal være svagt eller kraftigt.
Hvem spiller?
Det gør Aarhus Symfoniorkester! Der er 66 musikere.
Hvor er det?
I Symfonisk Sal i Musikhuset.
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Efter koncerten
Tegn og skriv om koncerten i Musikhuset:
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