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Dengang Beethoven var en ung mand, var han kendt som en helt fantastisk pianist og som 
en fantastisk komponist. Men hans liv var faktisk ikke særlig lykkeligt.
 Han blev født i den tyske by Bonn og han spillede sin første offentlige koncert da han var 7 
år gammel. Hans far var meget streng og fik ham til at øve sig på klaveret i flere timer hver dag. 
 Da han var i 20’erne og vildt berømt, begyndte han at blive døv. Forestil dig hvor 
forfærdeligt det må være for så stor en musiker. Musikken blev svagere og svagere, indtil 
han næsten ikke kunne høre noget. Han bankede hårdere og hårdere på sit stakkels klaver 
for at kunne høre hvad han selv spillede. Han blev gnaven!
 Men han elskede musik så meget, at han blev ved med at komponere, skrive musik. 
Han hørte musikken inde i sit hovede og skrev det ned på papir. Når han kiggede på papiret, 
kunne han igen høre det hele inde i sit hovede.
 Da hans 9. symfoni blev spillet for første gang, sad Beethoven ved scenen og prøvede 
på at hjælpe til med at dirigere. Da det hele var slut begyndte alle at klappe og råbe. Men 
Beethoven vidste ikke at de gjorde det, for han havde ryggen til publikum og kunne ikke høre 
dem. En af musikerne gik frem og drejede ham rundt, så han kunne se publikum og da kunne 
han se at de alle stod op og klappede. Han forstod nu hvor meget de kunne li’ hans symfoni. 
Det var et stort øjeblik for ham. 

  Min Første  
Min FøFøF ste

Beethoven 
 

Ludwig van  

Beethoven
(Født i 1770 – Død i 1827)

Mød Beethoven…
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For den komplette oversigt over musik og udøvere se side 11.
 

1  Symfoni nr. 5: Første Sats 5:50

Nøgleord: Berømt
Dette er nok det mest berømte stykke klassisk musik i verden. Det er første del af Beethovens 
femte symfoni. Prøv at spille rytmen fra begyndelsen med din finger på bordet i takt til musikken.: 
Da-da-da- Daaaah, Da-da-da-DAAAAH! Kan du spotte hvordan rytmen kommer tilbage igen og 
igen i de andre instrumenter?

2  Violin Sonate nr. 5. “Forår”: Fjerde Sats 6:35 

Nøgleord: Forår
Det er forår: luften er frisk og liflig. Og det er også sådan 
musikken lyder. Der er kun to instrumenter her: - klaveret 
og violinen – og de skiftes til at spille melodien. Du kan høre 
når klaveret kommer kraftigt ind, som om den vil sige:”lyt til 
mig”. Og så siger violinen: ”Og så er det min tur!”

3  March nr. 1 for Militær Band 1:26

Nøgleord: Venstre, højre, venstre, højre
        (et, to, et, to)
Så er det tid for musikalske soldater til at marchere!. De 
marcherer ned ad gaden og spiller deres instrumenter 
samtidigt. Der er klarinetter og andre instrumenter som spiller 
en melodi. OG så er der trommerne. Kan du høre trommerne? 
Der er en stortromme som nogle gange siger ”bum” i bunden. 
Og så er der en lilletromme, der lyder ret så skrattende. 

4  Klaverkoncert nr. 5. ”Kejser” : anden sats (uddrag) 3:19 

Nøgleord: Drømme
Du er i en koncertsal og ser på et stort orkester med mange violiner, bratcher, celli, fløjter, oboer, 
klarinetter, horn og andre instrumenter. Foran dem alle står der et stort flygel. Du kan tydeligt 
høre flyglet klart over de andre instrumenter. Det er langsom og smuk musik. Du kan forestille 
dig, at det fører dig igennem dine drømme.

5  Strygekvartet, Op. 59, Nr. 3 ”Razumovsky”: fjerde sats. 5:55

Nøgleord: Hold fast!
Her er fire instrumenter - to violiner, en bratsch og en cello – som spiller meget 
hurtigt. Hvor skal de hen i sådan en fart? Buerne suser henover og ned på 
strengene og fingrene farer afsted op og ned af instrumenterne. Hvor vildt det 
er; som om de løber efter hinanden hele vejen ned ad gaden! Løb rundt i en 
cirkel og se om du kan blive ved helt til musikken stopper.

6  Bagatelle: Für Elise 3:22

Nøgleord: Mysterie
Für Elise” betyder til Elise. Hvem var Elise? Vi ved det 
ikke! Måske var hun en af Beethovens elever eller 
måske var hun en han rigtig godt kunne li’. Måske er 
det mysteriet om Elise, som gør denne musik så meget 
mere speciel. Det er et af de mest kendte og populære 
klaverstykker af alle. 
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7  Serenade for stryger trio, Op. 8: Femte sats 3:12

Nøgleord: Dans
Denne hoppende musik er en dans fra Polen. Rejs dig op og hop med, hvis du har lyst! 
Det er spillet af tre strygerinstrumenter: En violin, en bratsch, og en cello.  Det meste 
af tiden har den højt syngende violin hovedmelodien. Men nogle gange skubber den 
lavere bratsch og celloen den væk. Hvis du kan høre bratschen eller celloen i fronten, 
så råb ”hurra”. Og til slut kan du så råbe et højt ”hurra!”

8  Symfoni nr. 6:”Pastoral”:

 Tredje sats (Bønderne samles glade og fornøjede) 2:47 

Nøgleord: Hej!
Vejret er varmt og solen skinner. Det er en vidunderlig dag. Og der er ikke noget 
arbejde i dag, så alle i landsbyen samles og mødes. De spiser og drikker, snakker og 
danser endda. Det er en dejlig tid... indtil melodi nr. 9...

9  Symfoni nr. 6: ”Pastoral”: Fjerde sats (Tordenvejr) 4:05

Nøgleord: Torden
Åh nej, vejret er nu skiftet. Du kan høre et par 
dråber regn i begyndelsen... og pludselig et rigtigt 
TORDENVEJR! Der er mørke skyer og kraftig regn. 
Der er lyn ....og endnu et ”brag”. Alle bliver 
gennemblødte. Så flytter stormen sig langsomt 
væk. Regnen holder op og der kommer et mere 
roligt vejr. Pyha!

10  Klaverkvintet, Op. 16: Tredje sats 5:30

Nøgleord: Fem
”Kvintet” betyder fem. Der er fem spillere. Det er en usædvanlig gruppe instrumenter 
som spiller her: et klaver, et horn, en obo, en klarinet og en fagot. Du kan genkende 
klaveret – det begynder melodien helt alene. Når de andre instrumenter begynder at 
spille kan du forestille dig selv ridende på en hest, galloperende henover en mark. Hyp, 
Hyp, afsted med dig!

11  Cello Sonate Nr. 3. Anden sats 5:21

Nøgleord: Cello
Stjernen i dette stykke er celloen. Det er blot en forkortelse for navnet på dette 
instrument. Dens rigtige navn er ”violoncello”, som er meget sværere at sige!. Den 
spiller lavere toner end de andre medlemmer i strygerfamilien, som for eksempel 
violinen. Og så er den ligeså stor som den person som spiller den – cellisten – som må 
sidde ned.

12  Klaver sonate nr. 14.”Måneskin”: Første sats 5:20

Nøgleord: Billede
Dette er et virkeligt kendt klaver stykke. Da 
Beethoven skrev det, tænkte han ikke på 
måneskin. Men da andre hørte det forestillede 
de sig ting, når de lyttede til det. Der var én der 
forestillede sig måneskin på en sø om natten. 
Så nu er den kendt som Måneskins sonaten. Luk 
øjnene og lyt. Kan du forestille dig måneskin?
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13  Strygekvartet, Op. 18, Nr. 2: Tredje sats 4:49

Nøgle: Venner
Her er en strygekvartet igen: To violiner, 
en bratsch og en cello. Som sædvanlig 
lytter musikerne efter hinanden og 
spiller og har det sjovt. Når de gør det, 
sidder de i en halvcirkel, så de både kan 
se og høre hinanden rigtig godt. 

14  Septet; Op. 20: Tredje sats 3:15

Nøgle: Mix
Syv forskellige instrumenter spiller sammen her – lidt ligesom syv mennesker fra 
forskellige lande. Her er de alle sammen i ét mix. Det er en sjov blanding. De siger 
de samme ting om og om igen. Når du har lyttet til stykket én gang, så spil det igen 
og syng med sammen med dem i begyndelsen: ”hallo, hallo, jeg er glad for at se dig” 
-  ”Hallo, hallo jeg er også glad for at se dig”. Prøv hver gang den melodi kommer, at 
synge den igen!
 
15  Klaversonate Nr. 29, ”Hammerklaver”: Anden sats 2:48

Nøgleord: Hoppe
Hvis du kunne se pianisten, ville du kunne se hænderne og fingrene hoppe omkring 
på tastaturet som gymnaster. Nogle gange springer de fra toppen til bunden eller fra 
bunden til toppen. Nogle gange løber de meget hurtigt henover de sorte og hvide 
tangenter. Sikke et hoppestykke!

16  Violinkoncert: Tredje sats (uddrag) 4:56 

Nøgleord: Balance
Lyt til violinens melodi i begyndelsen. Violinisten spiller melodien to gange. Forestil dig 
hende på en line. Orkestret er under hende. Alle musikere kigger på hende. Så kommer de 
bragende ind med den samme melodi! Hun venter til de er stille og så prøver hun noget 
som er lidt mere svært. Balancerende på hendes line er hun smuk. Hun er stærk. Orkestret 
spiller stille nedenfor, kiggende op på hende. Hun minder dem om hvad melodien er for 
en og så kommer de tilbage, kraftigt og med fuld styrke. Men så er hun væk igen... en 
sørgelig melodi mens hun hvirvler rundt og orkestret følger hende. Hun er magisk.
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17  Symfoni nr. 9. ”Koral”: Fjerde sats (uddrag) 3:41

Nøgleord: Glæde
Det begynder blidt men det bliver kraftigt og storslået! Senere i stykket kommer 
sangerne ind og vil synge med. De synger ordene til et digt der hedder: ”Ode til 
Glæden”. Så forestil dig stakkels, døve Beethoven. Han er på scenen, men han kan ikke 
høre hans egen, vidunderlige, glædesfyldte musik. Han kan kun se musikerne spille på 
deres instrumenter. Men publikum ved godt at de er heldige: de er der for at se og høre 
et af de største værker i musikhistoren som nogensinde er skrevet. Beethoven var en 
utrolig mand.

18  Fidelio: Overture 6:25 

Nøgleord: Opera 
Engang for længe siden var der en kvinde, der hed 
Leonore, og som ledte efter sin mand; Florestan. 
Florestan var blevet smidt i et uhyggeligt, mørkt 
fængsel selvom han ikke havde gjort noget. Leonore 
elskede ham. Hun fandt frem til fængslet. Hun 
forklædte sig som en fangevogter og kaldte sig selv 
for Fideloi – og hun reddede sin mand Florestan fra 
at blive slået ihjel. Dette er hvad Beethovens opera 
handler om. En ”overture” er altid begyndelsen til 
en opera – før al dramaet begynder. Publikum venter 
spændt på at tæppet skal gå op.... 

  Total time: 78:47
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17  Symfoni nr. 9. ”Koral”: Fjerde sats (uddrag) 3:41

Nøgleord: Glæde
Det begynder blidt men det bliver kraftigt og storslået! Senere i stykket kommer 
sangerne ind og vil synge med. De synger ordene til et digt der hedder: ”Ode til 
Glæden”. Så forestil dig stakkels, døve Beethoven. Han er på scenen, men han kan ikke 
høre hans egen, vidunderlige, glædesfyldte musik. Han kan kun se musikerne spille på 
deres instrumenter. Men publikum ved godt at de er heldige: de er der for at se og høre 
et af de største værker i musikhistoren som nogensinde er skrevet. Beethoven var en 
utrolig mand.

18  Fidelio: Overture 6:25 

Nøgleord: Opera 
Engang for længe siden var der en kvinde, der hed 
Leonore, og som ledte efter sin mand; Florestan. 
Florestan var blevet smidt i et uhyggeligt, mørkt 
fængsel selvom han ikke havde gjort noget. Leonore 
elskede ham. Hun fandt frem til fængslet. Hun 
forklædte sig som en fangevogter og kaldte sig selv 
for Fideloi – og hun reddede sin mand Florestan fra 
at blive slået ihjel. Dette er hvad Beethovens opera 
handler om. En ”overture” er altid begyndelsen til 
en opera – før al dramaet begynder. Publikum venter 
spændt på at tæppet skal gå op.... 

  Total time: 78:47

Komplet indholdsfortegnelse
1 Symfoni nr. 5 i c mol, Op. 67: I:Allegro con brio. 5:50. Nicolaus Esterházy Sinfonia, Béla Drahos . 
8.554061 2 Violinsonate Nr. 5. i F dur, Op. 24 ”Forår”: IV. Rondo: Allegro ma non troppo. 6.35. Takako 
Nishizaki, violin; Jenö Jandó, klaver. 8.550283. 3 March Nr. 1 for Militær Band. 1:26. Slovakisk Radio 
Symfoniorkester; Ondrej Lenárd. 8.550230. 4 Klavekoncert Nr. 5 I Es Dur, Op. 73 “Kejser”: II: Adagio un 
poco mosso (uddrag) . 3:19. Stefan Vladar, klaver; Capella Istropolitana, Barry Wordsworth. 8.554676 5 
Strygekvintet I C dur, Op. 59 Nr. 3 “Razumovsky”: IV. Allegro molto.5:55. Kodály Kvartet. 8.550563. 6 
Bagatel i a mol, WoO 59 “Für Elise”. 3:22. Jenö Jandó, klaver. 8.553795. 7 Serenade for Stryger Trio I D 
dur, Op. 8: V. Allegretto alla polacca. 3:12. Attila Falvay, violin; János Fejérvári, bratsch; György èder, cello. 
8.557895 8 Symfoni Nr. 6 i F Dur, Op. 68 “Pastoral”: III: Forsamling af bønderne: Allegro. 2:47. Nicolaus 
Esterházy Sinfonia, Béla Drahos.8.554061 9 Symfoni Nr. 6 i F Dur, Op. 68 “Pastoral”:IV: Tordenvejr: 
Allegro: 4:05. Nicolaus Esterházy Sinfonia, Béla Drahos.8.554061 10 Klaverkvintet i Es dur, Op. 16. 
III: Rondo: Allegro ma non troppo. 5:30. Jenö Jandó, klaver, Jenö Kvehási, horn; József Kiss, Obo; Béla 
Kovács, clarinet; József Vajda, fagot. 8.550511 11 Cellosonate Nr. 3 I A dur, Op. 69: II: Scherzo: Allegro 
molto: 5:21. Csaba Onczay Cello, Jenö Jandó, klaver , 8.550478 12 Klaversonate Nr. 14 I cis mol, Op 14 
Nr. 2 “Måneskin”: I: Adagio sostenuto. 5:20. Jenö Jandó, klaver. 8.550294. 13 Strygekvartet I G dur, Op. 
18 NR. 2:III: Scherzo: Allegro: 4:49. Kodály Kvartet. 8.550558 14 Septet I Es Dur, Op. 20: III: Tempo di 
menuetto: 3:15. József Balogh, klarinet; Ildikó Hegyi, violin, Jenö Keveházi, horn, Gyözö Máthé, bratsch; 
Peter Szabó, cello, Isthván Tóth, kontrabas; József Vajda, fagot. 8.553090 15 Klaversonate Nr. 29 i B dur, 
Op. 106 ”Hammerklaver:” II: Scherzo: Assai Vivace – Prest – Tempo 1. 2:48. Jenö Jandó, klaver. 8.550234 
16 Violinkoncert i D dur, Op. 61: III.Rondo: Allegro (uddrag). 4:56. Takako Nishizaki, violin; Slovakiets 
Philharmoniske Orkester, Kenneth Jean. 8.550149 17 Symfoni NR. 9 i d mol, Op. 125 ”Chorla”: IV: Finale: 
Presto (uddrag). 3:41. Nicolaus Esterházy Sinfonia og Kor, Béla Drahos. 8.553478 18 Fidelio, Op. 72: 

Ouverture: 6.25. Nicolaus Esterházy Sinfonia, Michael Halász. 8.660070-71. TT 78:47
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XOSSerien ”Min Første Klassiske Musik” 
fra Naxos er et perfekt springbræt 
til en livslang rejse igennem klassisk 

musik. Musikken er nøje udvalgt og skræddersyet til 
unge lyttere og omfatter kendte musikstykker, såvel 
som mere skjulte juveler. CD-booklet indeholder 
introduktion til hvert stykke musik. Denne unikke og 
ny-tænkende serie vil åbne en dør til en vidunderlig 
verden som børn og forældre kan opdage sammen. 

Beethoven var en musikalsk gigant! Ikke fordi 
han var højere eller tykkere end andre, men 
hans musik er stor og hans navn er vigtigt. 
Beethoven er som en Olympisk helt indenfor 
klassisk musik. Noget af den musik han skrev 
er voldsom og alvorlig og noget af det er meget 
blidt. Lyt her til orkestre, klaverer, violiner og 
andre instrumenter når de spiller nogle af de 
mest kendte musikstykker.

8.578235 · DDD 
1 CD · Total time 78:47 
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