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Indhold Vi spiller for dig
Nu kan du godt begynde at glæde dig til en sjov, spændende og musikalsk oplevelse. Din 
klasse får nemlig besøg af musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester, 
som vil præsentere dig for både instrumenter og musik. 

Her kan du se hvordan vi ser ud, når vi spiller koncert. 

Vi spiller for dig .................................................. 
Magiske Mozart ................................................. 
Vores instrumenter ...............................................
Vores instrumenter ...............................................
Strygerfamilien ...................................................
Violin og bratsch .................................................
Cello og kontrabas ..............................................
Træblæserfamilien ............................................... 
Fløjte og obo ......................................................
Klarinet og fagot ................................................. 
Messingblæserfamilien ........................................ 
Trompet og valdhorn ........................................... 
Tuba og trækbasun .............................................
Slagtøjsfamilien .................................................. 
Slagtøj ............................................................... 
Pauker og marimba ............................................. 
Harpe og klaver .................................................. 
Dirigenten ........................................................... 
Noder ................................................................ 
Direktion ............................................................. 
Slagskemaer ....................................................... 
Dynamik ............................................................. 
Tempo ................................................................ 
Orkestret ............................................................. 
Fællessang .......................................................... 
Musikordbog ....................................................... 
Musikordbog ....................................................... 
Oversigt symfoniorkestrets instrumenter.................... 

Hvert år tager vi rundt og besøger alle 4. klasserne i Syd- og Sønderjyl-
land samt Sydslesvig. Det er en fast tradition, som vi er meget glade for. 
Det giver os nemlig mulighed for at vise Jer vores kærlighed til musik-
ken. Og vi håber, I opdager at vores musik er både cool og spændende. 
Vi kommer og spiller for Jer to gange.

Den næste koncert, du skal til, foregår i en stor sal, hvor der kommer mange 4. klasser. Til 
denne koncert kommer hele orkestret med alle vores musikere og en dirigent. Dirigenten 
er ham, som bestemmer, når musikerne spiller. Han dirigerer musikerne med sin diri-
gentstok. For at gøre det hele lidt mere spændende er der også en konferencier med, som 
hedder Thomas Storm. Han fortæller historier om både Mozart, dirigenten og instrumen-
terne.   

Den første koncert er en koncert for dig og din klasse. Her kommer en 
lille gruppe med nogle af vores mange musikere og besøger dig og din 
klasse på din skole. Her kommer du helt tæt på både musikerne og 
deres instrumenter. 
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Magiske Mozart
Den musik vi vil spille for dig og din klasse i år er skrevet af Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Mozart betragtes af mange som værende en magisk komponist, og det er den 
magi vi gerne vil vise Jer.

Wolfgang Amadeus Mozart var en helt 
speciel komponist. Nogen siger han blev født 
med geniale musikalske evner. 

Allerede som 5-årig skrev Mozart sin første 
’melodi’ (komposition). Meget af den musik 
Mozart har skrevet er ren magi. Derfor har vi 
kaldt vores koncert for Magiske Mozart.

Mozart (1756-1791)
Som han så ud for 230 år siden.

Mozart  ville sikkert have set lidt an-

derledes ud, hvis han levede i dag. 

Inden du får besøg af os, vil vi gerne fortælle dig lidt om, hvad Sønderjyllands Sym-
foniorkester egentlig er for en størrelse og hvilke instrumenter, musikerne i vores 
orkester spiller på. 

Vores instrumenter

Sønderjyllands Symfoniorkester er et orkester 
med ca. 60 musikere, som alle har det som sit 
arbejde at spille på deres musikinstrumenter. 
Nu vil vi præsentere dig hvilke instrumenter, vi 
spiller på i orkestret, og hvordan vi får det hele til 
at lyde perfekt. 

På billedet herunder kan du se alle de instrumenter, som vi spiller på i et symfoniorke-
ster. Billedet er også placeret på bagerste side, så du hurtigt lige kan kigge på det. 

Mozart var ikke ret gammel, da han begyndte at spille klaver. 
Han lærte også hurtigt at spille violin og orgel.  Derudover 
havde han en enestående evne til huske den musik, han 
hørte til koncerter, og han kunne skrive alt musikken ned på 
noder, når han kom hjem fra koncerten. 

1
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Vores instrumenter
Som du kan se, er der rigtig mange instrumenter og derfor får du en lille introduktion til dem 
her. For at gøre det mere overskueligt er de mange forskellige instrumenter delt op i familier. 
De forskellige familier har forskellige farver på billedet lige ovenfor.

Der er fire instrumentfamilier: 
Strygerfamilien 
Det er de instrumenter, der er placeret i det 
lyserøde område på instrumentbilledet. 
Dem er der flest af i orkestret.

Messingblæserfamilien 
Det er dem i det grønne på billedet.

Slagtøjsfamilien 
De er placeret i det blå område. Dem er der færrest af i orkestret. 

Træblæserfamilien 
De er placeret i det gule område.

Strygerfamilien
For alle strygere gælder det, at de er lavet af træ og der er 
udspændt strenge på dem. I gamle dage var strengene lavet 
af tørret kattetarm, men i dag bliver de lavet af metal. 

Der findes fire forskellige strygere i orkestret: violin, bratsch, cello og kontrabas. Dem 
kan du se på billedet her:

Violin Bratsch (viola) Cello Kontrabas

Violinbue

Det er på strengene, at musikerne laver lyd. Det gør de ved at 
stryge på dem med deres bue. Det er derfor, de hedder strygere. 

Buen er en slags pind, som er lavet af træ og hestehår.
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Violin og bratsch
Violinen er det instrument, der er flest af 
i orkestret og er derfor inddelt i to grup-
per; nemlig første violinerne og anden 
violinerne. 

Bratschen kaldes også viola, som betyder stor violin. 
Den er nemlig lidt større end violinen og har derfor 
en lidt dybere stemme end violinen. Både violinen 
og bratschen holdes på skulderen under hagen af 
musikeren. 

Violinen er den mindste i strygerfamilien. 
Den har en meget lys stemme. 

Der er en leder af første violinerne, han eller hun kaldes kon-
certmesteren. Koncertmesteren arbejder tæt sammen med 
dirigenten for at koordinere alle strygerne.

Celloen er den næst-største af 
strygerne og har en dyb stemme, 
som giver den en blød klang. 

Cello og kontrabas

Kontrabassen er så stor, at musikeren 
enten står eller sidder på en høj taburet 
ved siden af den.  

Den største stryger er kontrabassen. 
Fordi kontrabassen er den største, har 
den også den allerdybeste stemme. 

Celloen er så stor, at den ikke kan 
holdes under hagen, så derfor hol-
des den mellem musikerens ben. 
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Træblæserfamilien
Træblæsere er instrumenter, som er hule rør med huller 
i. Musikeren laver lyd på en træblæser ved at puste luft 
igennem røret og samtidig dække hullerne med fingrene 
eller trykker på nogle klapper, der åbner og lukker. På 
den måde kommer der forskellige toner frem.

Instrumenter, man puster i, giver mere lyd end dem, man 
stryger på. Derfor er der ikke så mange instrumenter i 
træblæserfamilien som i strygerfamilien. Der er også fire 
forskellige træblæsere i træblæserfamilien. 

Fløjte Obo FagotKlarinet

Fløjte og obo
Vi har to forskellige typer fløjte i vores orkester; nemlig 
tværfløjten og dens lillebror piccolofløjten. I gamle dage var 
de lavet af træ, men i dag er de lavet af andre materialer 
som f.eks. sølv eller guld. Fløjterne har de lyseste toner af 
træblæserne. 

Oboen har en fin klar klang, som ofte bruges til at spille me-
lodien med. I stedet for et mundstykke har oboen to tynde 
træstykker, man skal puste igennem. Da hullet, man puster 
i, er meget lille, skal der bruges en god portion kraft for at 
spille på oboen. 
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Klarinet og fagot
Klarinetten har et mundstykke med et tyndt stykke træ. Den er lidt 
speciel, fordi den har et meget stort toneregister. Det betyder, at 
den kan lave toner, der enten er meget høje eller meget dybe. 

F.eks. her: https://www.youtu-
be.com/watch?v=ilacjJqBf7w. 
Den er godt nok på tysk, men 
hvis du ikke er helt så skrap til 
tysk, kan du bare se, hvordan 
manden laver sugerøret om til 
en fløjte. 

Man kan lave fløjtelyde på mange måder. Man kan endda 
lave en fløjte af et sugerør. Hvis du selv vil lave en sugerørs-
fløjte, kan du finde det på youtube. 

Fagotten er den største træblæser og har en dyb lyd. Derfor 
er den træblæsernes bas. Den har ligesom oboen et dob-
beltbladet mundstykke af to tynde træstykker. 

Messingblæserfamilien
Messingblæserne består af et stykke metalrør, der ender i en 
konisk lydtragt. Konisk betyder, at metalrøret bliver større der, 
hvor lyden kommer ud.

Også her er der fire forskellige messingblæsere. Dem kan du se på billedet; det er trompet, 
valdhorn, tuba og trækbasun. 

Trompet Valdhorn Tuba Trækbasun

Musikeren laver lyden ved at få læ-
berne til at vibrere med luft gennem 
mundstykket.  

For at ændre på tonerne og derigennem skabe 
melodien på en messingblæser skal man trykke 
på nogle knapper, som kaldes ventiler, eller man 
skal trække nogle af rørene frem og tilbage. 
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Trompet og valdhorn
Trompeten er den mindste og samti-

dig også den korteste. Det er fordi, dets 
rør ikke er krøllet så meget sammen som 

valdhornet og tubaen. Fordi den er mindst og 
kortest har trompeten den lyseste lyd. På trompe-
ten er der tre ventiler, som musikeren bruger til at 
spille sin melodi. 

Valdhornet er sådan lidt krøllet at kigge på. 
Hvis man kunne folde det ud, ville det være det 
længste af messinginstrumenterne. I gamle dage 
brugte man det til at give signal eller til at blæse i 
til jagt. Der er tre eller fire roterende ventiler. 

Tubaen er den største messingblæser og har det 
bredeste rør. Den laver derfor meget mørke og dybe 
toner. Tubaen har også ventiler til at trykke på.

Til sidst er der trækbasunen, som er den eneste af 
messingblæserne som har en træk mekanisme for 
at kunne skifte tonerne og dermed skabe melodien.

Tuba og trækbasun

I vores orkester har vi ikke nogen fast ansat musi-
ker, som spiller tuba, men somme tider inviterer vi 
en tubaspiller til at spille med til vores koncerter. 

Når musikeren trækker ud i trækbasunen ændres 
længden på røret og derved ændres tonen. Der 
er som regel også en ventil til at trykke på, som 
hjælper med at udvide rørets længde. 



Sønderjyllands Symfoniorkester
www.sdjsymfoni.dk / info@sdjsymfoni.dk 16 17Sønderjyllands Symfoniorkester

www.sdjsymfoni.dk / info@sdjsymfoni.dk

Slagtøjsfamilien
Hos os har vi b.la. både trommer, pauker, marimba, bækkener, triangel og vibrafon. Eller 
andre ting man lige kan slå på. F.eks. havde vi en koncert sidste år hvor der blev brugt en 
masser tomme dåser, hvor der havde været flåede tomater i. De var heldigvis blevet vasket 
rene inden. 

Man kan lave lyd på stort set alt muligt, 
hvis man har noget at slå med. Det kan 
enten være trommestikker eller hænder-
ne eller noget helt andet. 

De fleste tænker automatisk på trommer, når man siger slagtøj. Men slagtøjsfamilien 
omfatter mange forskellige instrumenter. En slagtøjsspiller spiller ikke kun på et 
instrument, han eller hun spiller på alle de forskellige slagtøjsinstrumenter, der er i 
orkesteret. 

Herunder kan du se et lille udsnit af de slagtøjsinstrumenter, vi bruger i orkesteret. 

Slagtøj
Pauker

Stortromme Bækkener

Marimba

Triangel

Slagtøjskøller

Trommestikker
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Marimbaen er i samme familie som 
xylofonen, som du måske har spillet på i 
musiktimen. Den har en masse stykker af 
træ i forskellige størrelse. 

Trommer, triangel og bækkener ved du nok, hvad er, så de kræver ikke den store præsenta-
tion. I stedet for skal du høre lidt om paukerne. 

Pauker og marimba

Pauker er en slags store kobbergryder og er dækket med et skind, som paukisten – 
altså ham eller hende som spiller på paukerne – slår på med køller med filthoveder. 
Selv om de er en slags gryder, er de nok ikke så velegnede til at koge kartofler i.

Musikeren laver lyden ved at slå 
på træstykkerne med marimba-
køllerne. De forskellige størrelser 
på træstykkern gør, at man får 
forskellige lyde på dem, når man 
slår på dem.  

Harpe og klaver
Harpen er det sidste instrument, som hører med til 
et symfoniorkester. Som du måske husker fra bille-
det med alle orkestrets instrumenter, står harpen 
alene. Den tilhører ikke nogen familie. 

Nu tænker du sikker: ”Jamen hvor er så klaveret”? 
Klaveret bruges ikke så meget i symfoniorkesteret. Men 
nogle gange har vi et flygel med på scenen. Et flygel er 
en slags klaver, hvor strengene sidder vandret, og hvor 
man derfor kan bruge tyngdekraften til at lave hurtigere 
lyd end på et klaver, hvor strengene sidder lodret. 

Man spiller på harpen ved at knipse på strengene. Lyden 
bliver forstærket af den ramme, som sidder rundt om 
strengene. Den er bygget lidt på samme måde som et klaver. 
I klaveret er der en lille hammer, som slår på strengen, efter at man har trykket på ta-
sterne. Når man spiller harpe er det fingrene, der direkte rammer strengene. Harpen 
har også nogle pedaler, som man bruger til at skifte tonehøjden. 

I middelalderen var harpen symbol 
på musikkens guddommelige kraft, og 
derfor ser man ofte engle spille på harpe 
i tegnefilm. 

Harpen er et af de største instrumenter 
i orkestret og ligner mest en kæmpe 
æggedeler eller en stor kam. Dens lyd 
er ikke særlig høj eller gennemtræn-
gende. 

I vores orkester har vi ikke nogen pianist ansat,  fordi det 
ikke er så tit, vi har brug for lyden fra flygelet. Somme 
tider har vi dog klaverkoncerter, og så kommer der en 
dygtig pianist og spiller sammen med orkesteret. 
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Dirigenten

Når hele orkestret er samlet, er der rigtig mange musikere på scenen på én gang. For at 
det skal lyde godt, skal vi være meget præcise og hele tiden vide, hvornår vi hver især skal 
spille, og hvad vi skal spille. Vi har alle hver vores sæt noder at spille efter. På den måde ved 
vi, hvad vi skal spille. 

Der er også en person, som hjælper musikerne med at 
holde styr på musikken. Det er dirigenten. 
Ham skal du høre om her. 

Dirigenten står foran orkesteret på en 
slags stor skammel, der hedder dirigent-
podiet. Han hjælper musikerne med at 
spille sammen. Det gør han ved hjælp af 
hånd- og armbevægelser og selvfølgelig sin 
dirigentstok, som ligner lidt en tryllestav. 

Dirigenten bruger dirigentstokken til at sende beskeder 
til musikerne. Dirigenten kan bede musikerne om at spille 
kraftigere eller svagere. Det kaldes at styre dynamikken. 
Han eller hun bestemmer også tempoet i musikken, dvs. 
om musikerne skal spille hurtigere eller langsommere, 
og han viser taktarten. Men hvad er så lige en taktart...? 
For at forstå det, skal vi lige kigge på nogle noder.

Noder
Noder er de tegn, musikeren bruger til at læse, hvordan melodien er. Ligesom 
vi bruger bogstaver til at læse en historie med eller tal til at regne med. På 
billedet herunder kan du se nogle noder. 

Musiknøgle Taktstreg

Takt

Det allerforreste tegn er en musiknøgle. Den fortæller, hvordan noderne skal fortolkes. 
Denne musiknøgle kaldes en g-nøgle, og det er den mest anvendte til 
den musik vi spiller her i vores del af verdenen. På linjen ses også nogle 
streger, der deler linjen op. Disse streger kaldes taktstreger og deler 
noderne op i takter. Takterne er dem, der ligger mellem taktstregerne. 

Efter musiknøglen er der to 4-taller. Det læses som ”fire fjerdedels-takt”. 
De to 4-taller viser, at der er 4 noder i hver takt, og at der er 4 takter. 

Når en takt begynder, tæller man 1, 2, 3 og 4. Det øverste tal kunne også have været et 3-tal. 
Så ville man kun tælle 1, 2 og 3. På billedet herunder kan du se nogle forskellige taktarter.

Som du kan se, skal man kun tælle til to i den øverste inden taktstre-
gen kommer og til 3 i den midterste.
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Direktion
Det er dirigenten, der bestemmer, hvor hurtigt musikerne skal tælle; 
altså hvor hurtigt musikerne skal spille. 

Der er ingen faste regler for direktion, og hvis I holder øje med forskellige dirigenter, vil I se, 
at de dirigerer meget forskelligt. Der er ikke nogle faste regler for direktion, men der er nogle 
basis bevægelser, som dirigenter bruger. De kaldes slagskemaer. Dem kan du se på næste side. 

Dirigenten lytter hele tiden meget opmærksomt til, hvordan musiker-
ne spiller. Og han hjælper med at vise, hvilke ændringer, de skal lave. 
Dirigenten kan også vise, at de skal spille kraftigere, så nogle lyde 
bliver tydeligere. 

Der er stor forskel på, hvordan dirigenten bevæger sig på for at 
vise, hvordan musikken skal lyde. Alle musikerne læser i noder-
ne, hvordan melodien skal spilles. Dirigenten hjælper så med, 
at alle spiller på samme måde, så musikken kommer til at lyde 
rigtig flot og orkesteret kommer til at lyde som ét instrument. 

Som fortalt har alle musikerne hver deres noder. 
Dirigenten har en stor bog foran sig. Den bog inde-
holder alle musikernes noder, og på den måde kan 
dirigenten følge med i, hvad alle spiller. Denne bog 
kaldes et partitur. 

Hvis du har en tryllestav eller en blyant kan du prøve at følge pilens bevægelser og lave 
slagskemaerne. Du kan evt. sætte et stykke musik på og se, om du kan dirigere til det. 

Dette slagskema er ⁴⁄₄ og er det mest almindelige. 
Her tæller man til 4 fire gange. 

Slagskemaer

Dette slagskema er ¾, og det bruges for eksempel til 
at spille en vals. Her tæller man til 3 fire gange.

Dette slagskema er 2⁄₄, og det bruges ofte, når det 
går hurtigt i musikken. Her tæller man til 2 4 gange.



Sønderjyllands Symfoniorkester
www.sdjsymfoni.dk / info@sdjsymfoni.dk 24 25Sønderjyllands Symfoniorkester

www.sdjsymfoni.dk / info@sdjsymfoni.dk

Dynamik
Dynamik og ikke dynamit fortæller noget om, hvordan musikken skal spilles.
Ligesom tallene foran noderne fortæller noget om, hvordan musikken skal spilles, kan man 
sætte noget man kalder notationer ind i noderne. 

Her kan du se nogle eksempler på notationer. Hvis der er et klaver på skolen, kan I prøve at lave 
en lyd på klaveret og så gøre, som notationen foreskriver. Så kan I se, om I kan høre forskellene. 

Notationer er f.eks. bogstaver, prikker eller streger, som skrives 
ind i noderne, der hvor man skal spille noget særligt. Disse no-
tationer bruges til at fortælle musikeren og dirigenten, hvordan 
musikken skal spilles. Man kan sige, at det er en slags kodesprog. 

Forte = kraftigt Piano = svagt Mezzo piano = 
medium svagt

Mezzo forte = medi-
um kraftigt

Decrescendo = bliver svagere Crescendo = bliver kraftigere

>

.
Subito = pludseligt Marcato = kraftfuld Staccato =kort

Når du kigger på disse notationer, kan du også prøve at forestille dig dirigentens bevægelser. 
Prøv at forestille dig en dirigent dirigere noget rigtigt hurtigt musik og noget rigtigt langsomt 
musik. Du kan sikkert finde en video på youtube, der viser det. 

Tempo
I musik findes der forskellige ord, der beskriver tempoet i musikken. Taktslagets hastighed er 
musikkens tempo. Som du nok husker er en takt, det man tæller til i musikken; f.eks. 1 - 2 - 3 
- 4. Ellers kan du kigge i afsnittet med noder igen. 

Adagio – andante – moderato – allegro – presto

Ordene er italienske. Man bruger nemlig rigtig tit italienske ord til klassisk musik. Ordene her 
betyder:

Adagio – langsom (ca. 66-76 slag per minut)
Andante - jævnt gående, roligt tempo (ca. 76-108 slag per minut)
Moderato - moderat tempo, behersket tempo (ca. 108-120 slag per minut)
Allegro - hurtig (ca. 120-168 slag per minut)
Presto - meget hurtig (ca. 168-200 slag per minut)

De mest almindelige takter er:

Når du lytter til din ynglingsmusik har du sikkert opdaget, at nogle af de gode numre er 
langsomme, og nogle numre er rigtig hurtige. F.eks. er mange rap numre skrevet i tempo 
70. Du kender måske Ed Sheerans ”Shape of You”. Den går i tempo 96. Det er det, man i 
klassisk musik kalder andante. Tecno og dance er ofte skrevet i tempo 125-135 altså allegro. 

Når der er så mange musikere, der skal spille den samme melodi på een gang, er 
det mega vigtigt, at de spiller i samme tempo. Ellers kommer musikken til at lyde 
helt forkert. Så vil der være så meget larm, at man ville blive skør i hovedet, for 
ingen ville være i stand til at høre melodien. Bare tænk på den larm, der kan være i 
din klasse, hvis alle snakker i munden på hinanden - og så forestil dig et helt symfo-
niorkester og alle deres instrumenter. 

Man kan også forestille sig det som et væddeløb. Hvis nogen spillede alt for hurtigt, ville de 
jo nå i mål og blive færdige med at spille inden dem, som spillede langsomt overhovedet ville 
være begyndt. Det er jo ikke så smart, når alle skal følges ad for at få den smukkeste musik. 
Derfor er det vigtigt at alle følger samme tempo. 
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Orkestret

I gamle dage var orkesteret 
nemlig slet ikke så stort, som 
det er i dag. Derfor havde 
man ikke brug for en dirigent. 
Hvis der alligevel var brug for 
en til at bestemme eller styre 
orkesteret, var det ofte kon-
certmesteren, der gjorde det, 
mens han eller hun spillede 
violin. Komponisten selv kun-
ne også banke en stor kæp i 
jorden i takt til musikken. 

Nu har du lært lidt om hvad symfoniorkestret er for en størrelse, hvilke instrumenter der bli-
ver spillet på, og hvordan det hele arrangeres ved hjælp af både noder og dirigenten. I gamle 
dage var det dog slet ikke, som det er i dag.  

Mange hilsner og på gensyn og genhør

Vi håber, du har lært lidt om os og om vores instrumenter. Når vi kommer på besøg på 
din skole, kommer du til at opleve en lille gruppe af musikerne og deres instrumenter 
tæt på. Du får også mulighed for at stille spørgsmål, hvis du vil. 

Orkestret er også blevet stør-
re, og musikinstrumenterne 
er udviklet til at kunne spille kraftigere, hurtigere og mange flere toner. 

Der findes en sand skrækkelig historie om en 

uheldig komponist, som døde af at dirigere. 

Den franske barokkomponist Jean-Baptiste 

Lully havde skrevet et stykke musik til den 

franske kejser Ludvig XIV. Under opførelsen, 

hvor han selv dirigerede ved at banke kæppen 

i jorden i takt til musikken, ramte han ved en 

fejltagelse sin egen fod, så der kom et slemt 

sår. Såret blev betændt, og der gik koldbrand 

i det. Han elskede at danse, og 
derfor ville han ikke lade benet amputere. 

Han døde kort efter af den koldbrand 
såret havde medført.

Skrækhistorie

Senere inviterer vi dig og din klasse sammen med mange andre 4. klasser til en stor 
koncert, hvor hele orkestret spiller sammen. Vi håber, du får nogle rigtig dejlige musi-
koplevelser. Vi glæder os i hvert fald til at spille for dig. 

Sønderjyllands
Symfoniorkester

Fællessang
Mozarts: Kom, Maj, Du søde Milde

Kom, Maj, du søde milde
Tekst: C. A. Overbeck
Melodi: W. A. Mozart, 1791

1. Kom, maj, du søde, milde!
    Gør skoven atter grøn,
    og lad ved bæk og kilde
    violen blomstre skøn.
    Hvor ville jeg dog gerne,
    at jeg igen den så!
    Ak, kære maj, hvor gerne
    igen i marken gå.

2. Om vintren kan man have
    vel mangt et tidsfordriv.
    Man kan i sneen trave,
    å ja, et lystigt liv.
    Har leg af mange arter,
    især ved juletid,
    vel også kanefarter
    på landet hid og did.

3. Men når sig lærker svinge
    mod sky med lifligt slag,
    på engen om at springe
    det er en anden sag!
    Men nu min kæphest rolig
    i krogen hist må stå,
    thi uden for vor bolig
    man kan for søl ej gå.

4. Du derfor smukt dig skynde,
    kom, kære maj, o kom,
    at snart vi kan begynde
    på marken vor springom.
    Men frem for alt du mange
    violer tage med,
    og nattergalesange
    og kukkeren tag med!
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Musikordbog
Når man snakker om klassisk musik, er der nogle ord, man bruger rigtig meget, som du må-
ske også har lyst til at lære. Derfor er der en lille musikordbog her.

Adagio

Akkompagnement

Allegro

Andante 

Concerto

Crescendo 

Decrescendo

Dynamik

Forte

Harmoni

Koncertmester

Spille langsomt (ca. 66-76 slag per minut)

Det er den baggrundsmusik eller følgemusik, orkesteret spiller, når en 
solist spiller melodien. Man kan sammenligne det med den musik, et 
band spiller, mens en sanger synger. 

Spille hurtigt (ca. 120-168 slag per minut)

Spille jævnt roligt tempo (ca. 76-108 slag per minut)

Et musikstykke skrevet for solo instrumenter. Solisten er den som spiller 
solo. Det betyder, at der er én person, som spiller melodien, mens 
resten af orkesteret spiller akkompagnementet.

Spille kraftigere

Spille svagere

Indikation over, hvor kraftigt eller svagt musikken skal spilles. Kan også 
være en stemnings betegnelse. Det er jo fordi, man kan føle musikken. 
Det kender du måske fra en uhyggelig film. Så kan man føle, at musik-
ken skaber uhyggen. Det gør, at filmen bliver endnu mere uhyggelig. 
Eller også fortæller musikken, at nu kommer der snart noget uhyggeligt 
i filmen. Det kan selvfølgelig også være sjov musik eller glad musik. 
Musik kan bruges til at beskrive mange følelser.  

Kraftigt - altså spiller kraftigt

Den lyd, der fremkommer, når flere toner spilles samtidigt. 

Leder af førsteviolingrupper. Fordi de er så mange er der brug for en 
leder. 

Musikordbog

Marcato 

Melodi

Mezzo forte

Mezzo piano

Moderato

Opera

Ouverture

Partitur

Piano

Presto

Staccato

Subito

Symfoni

Tempo

Kraftfuldt – altså spille kraftfuldt.

Den del af musikken, som du husker og ofte nynner med på.

Medium højt - altså spille medium højt.

Medium stille – altså spille medium stille.

Spille moderat behersket tempo (ca. 108-120 slag per minut).

Et skuespil, hvor alt synges i stedet for, at skuespillerne taler. Man kan 
kalde det en slags eventyr, som bliver fortalt med sang og musik. Og 
som i alle eventyr er der både helte, skurke, prinsesser, guder, drager og 
mange andre eventyrlige væsener med i en opera.  

Forspillet til en opera eller et andet større musikalsk værk.

Det er den bog, dirigenten bruger. Her står alle instrumenternes noder 
i. De forskellige instrumenter har jo forskellige noder.

Stille - altså spille stille.

Spille meget hurtigt (ca. 168-200 slag per minut).

Kort – altså spille noget kort.

Pludseligt – altså spille pludseligt.

Et orkesterstykke med 3 eller 4 afsnit.

Hvor hurtig musikken skal spilles.



Sønderjyllands Symfoniorkester
www.sdjsymfoni.dk / info@sdjsymfoni.dk 30


