
Min Første ørste

 Klavermusik 



Der er forskellige typer af klaverer. Nogle er store og nogle er små. Men de har alle én ting 

tilfælles: Tastaturet med hvide tangenter og sorte tangenter.

 Når du lærer at spille klaver, bruger du først én hånd. Bagefter lærer du at bruge den 

anden hånd. Så spille du med begge hænder samtidigt. Når du bliver rigtig god, kan du spille 

ting hurtigt, med fingre som bevæger sig 

med forskellige hastigheder i forskellige 

retninger! Og du kan spille alle dine 

yndlings-melodier.

 På denne CD kan du høre noget 

af det bedste klavermusik skrevet af 

berømte komponister. Det spilles 

af meget dygtige pianister. Disse 

pianister begyndte at lære at 

spille klaver da de var små børn. 

De elsker at spille klaver – det er 

det bedste de ved!
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4  Bartók For Børn: Nr. 61. Munterhed 1:05 

Nøgleord: Ungarsk
Dette er et andet stykke af Béla Bartók, som var født i Ungarn. Han var rigtig glad for 
ungarsk folkemusik. Her et sjovt lille stykke. Det er som en lille hundehvalp der går på 
opdagelse. Du aner ikke hvor den går hen…

5  Schubert: Marche Militaire Nr. 1 5:13

Nøgleord: March
Soldater marcherer forbi. Men synes du de lyder som nogle rigtig stærke soldater …. 
Eller lyder de mere som tinsoldater? Musikken er spillet af to pianister. De sidder side 
om side og alle fire hænder er på tastaturet. Schubert skrev dette stykke for to piger, 
som var ved at lære at spille klaver.

6  Chopin Minutvals 1:48

Nøgleord: Minut
Minut-Valsen kaldes dette lille stykke fra Chopin. Derfor tror en masse mennesker at 
pianisten kan spillet stykket på 60 sekunder. Men ordet ”minut” i titlen betyder ”lille”: 
Det er altså en lille vals. En vals er en dans. Nogle pianister prøver at spille den indenfor 
60 sekunder alligevel, bare for sjov. Det lyder lidt skørt – for så skal de spille virkelig 
hurtig. Vores pianist her spiller den ordentligt!

4

For den komplette oversigt over musik og udøvere se side 15.
 

1  Grieg: Lyriske Stykker: Troldemarch 3:01

Nøgleord: Monstre
Gamle historier fortæller at trolde var monstre med 
sjove ansigster, som levede langt ude på landet i lande 
som Norge og Sverige. De var store, fulde af hår og godt 
dumme. Komponisten Grieg skrev musik til historien om 
Peer Gynt. Peer Gynt har masser af trolde. Hør som de 
marcherer forbi!

2  Rimsky-Korsakov: Humlebiens flugt 1:14

Nøgleord: Brummen
Du kan næsten se denne humlebi. Dens vinger basker 
hurtigt som den flyver fra blomst til blomst og samler 
nektar. Hvis du kunne se på pianistens fingre, ville du kun 
se et rent virvar, for de flytter sig så hurtigt – ligesom biens 
vinger. Pyha! Kan du forestille dig bien, mens du lytter?

3  Bartók: For Børn: Nr. 27: Spøg 0:49

Nøgleord: Joke
Denne musik er lidt af en spøg. Begynd med at danse til musikken, men så ... bliver 
... den ... langsommere... uden grund! Så speeder den op igen. Og så er den slut!. 
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10  Fauré Dolly Suite: Le Pas Espagnol (Den spanske dans) 2:10

Nøgleord: Vågn op!
Dette er en livlig spansk dans. Dolly Suite er skrevet af en 
fransk komponist – Gabriel Fauré. Den beskriver en sød 
lille pige som han kendte. Hun havde lyst hår og havde 
kælenavnet ”Dolly”. Ligesom nummer 5 og 9 bliver det 
spillet af to pianister. En masse fingre kan spille en masse 
noder samtidig!

11  Grieg: Lyriske stykker: Lille fugl 1:44

Nøgleord: Hop
Hvis en fugl fløj ind igennem et vindue og besluttede sig 
til at gå langs tangenterne – bare for sjov - ville det måske 
være sådan her det ville lyde. Lyt – fuglen er nok lidt 
overrasket først. Så tænker den: ”Ah! Jeg skal spille  og 
lege lidt og ha’ det sjovt før der kommer nogen!” Og den 
hopper omkring og laver musik. Er det mon en rødkælk 
med et rødt bryst eller en bogfinke med forskellige farver 
i fjerrene?

12  Scarlatti Sonate: K. 125 2:38

Nøgleord: Let
Hurtige, lette fingre spiller på tastaturet. De er så lette at tangenterne trykkes ganske 
let, men hurtigt. Hænderne flytter sig elegant henover tangenterne og laver fantastiske 
musikalske linjer. Nogle gange er de dekorerede med små triller.

7  Scott Joplin Maple Leaf Rag 3:10

Nøgleord: Rag
Dette er ”ragtime musik” – en type danse musik fra for 100 år siden i Amerika. Det blev 
især spillet af sorte musikere, som elskede dens hurtige, smarte rytme eller ”ragged” 
rytme, som de kaldte det.

8  Beethoven Sonate nr. 14 “Måneskin”. Første sats 5:18

Nøgleord: Forestillelse
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 i søen?...

9  Fauré Dolly Suite: Berceuse  2:21

Nøgleord: Vuggevise
“Berceuse” betyder vuggevise. Dette stille stykke er perfekt til at vugge dig i søvn. 
Dagen har været meget travl med en masse renden rundt og leg. Nu er det tid til at 
lægge sig – stille -  og lade tankerne om dagens oplevelser forsvinde ud i stilheden....
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16  Ibert: Historier :Det lille hvide æsel 2:05

Nøgleord: Små hove
Har du set et æsel? Den har mindre hove end en hest. Det 
vidste den franske komponist Jacques Ibert godt. Lyt til de 
små hove fra hans ”hvide æsel”. Æsler er gode til at gå 
over ru overflader – faktisk bedre end heste. Det lyder lidt 
som om dette lillle ælse skal over et par bump på vejen!

17  Haydn Sonate i D dur. Hob.XVI:37: Første sats 4:14

Nøgleord: Papa
Joseph Haydn var en komponist som levede for 250 år siden. Alle kunne lide ham fordi 
han var sådan en rar mand. Han var også kendt som ”Papa Haydn”, fordi han var som 
en far for alle. Dette er virkelig glad musik. Du kan høre hvilken glad og venlig mand 
Haydn var.

18  Debussy Clair de Lune (måneskin) 5:48

Nøgleord: Måneskin
Du hørte måneskin fra Beethoven på nummer 8. Men den franske komponist Claude 
Debussy tænkte  virkelig på månen da han skrev dette stykke. Du kan næsten se månen 
langsomt stige op. Der er kun et par glimt til at begynde med. Langsomt kommer den 
lysende frem i himlen og skinner dens sølvfarvede stråler over en tom eng. Luk øjnene 
når du lytter... kan du se månen? 

13  Schumann album for de unge: Rytteren. 1:21

Nøgleord: I sadlen
Denne hest er en stor hest. Den bevæger sig over 
gården i et opløftet, yndigt trav, uden at sætte en hov 
et forkert sted. Den bevæger sig helt perfekt mens 
dens rytter sidder rankt på hestens ryg.

14  Mozart Sonate Nr. 11: Rondo Alla turca (Tyrkisk rondo) 3:23

Nøgleord: Tyrkisk
“Turca” betyder ”Tyrkisk”. I dette stykke forsøgte 
Mozart at kopiere lyden af et Tyrkisk band (som 
det lød dengang). Bandet havde masser af 
slagtøjsinstrumenter – trommer og cymbales. Men 
Mozart har kun et klaver! Så han lader klaveret larme 
som et band med en meget stærk rytme.

15  J.S.Bach Fransk Suite Nr. 5: Gigue 3:37

Nøgleord: Forløb
Her kommer en lille udfordring. Musikken er skrevet i forløb – kan du høre mere end
et forløb i gang på samme tid? Lyt til den første melodi. Prøv derefter om du kan høre 
næsten den samme melodi komme ind dybere nede, mens den i toppen fortsætter. Og 
igen ... og igen! Den enkle lille melodi bliver ved med at komme tilbage. Det lyder lidt 
som hvis en gruppe mennesker alle sang den samme melodi, men begyndte forskelligt 
og på forskellige begyndelses toner. Men takket være Bach, så passer det alt sammen 
perfekt.
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21  Dvorak Slavisk dans, Op. 72, nr. 7 3:20

Nøgleord: Dans
En livlig dans. Dette er duet – ligesom i nummer 5, 9 og 10. Der er to pianister ved 
klaveret. Så en masse hænder og fingre laver en større, bredere lyd. Men kan du høre 
hvor stille alle disse fingre også kan spille? 

22  Grieg Lyriske stykker: Sommerfugl 1:42

Nøgleord: Vibrerer
Når du ser en sommerfugl i luften, ved du aldrig hvor 
den er på vej hen. Den flyver rundt overalt. Det gør 
dette stykke også. Luk dine øjne: Det er sommer. 
Haven er fuld af blomster. Og der er en farverig 
sommerfugl som flyver glad omkring.
 
23  Liszt: Transcendental Ètude: Nr. 2 Raketter 2:26

Nøgleord: Wow
Nej – der er ikke to pianister her. Der er kun én! 
Denne musik er virkelig svær at spille. Komponisten 
Franz Liszt var en utrolig pianist og han havde store 
hænder. Så hans musik bliver nødt til at blive spillet 
af en ”virtuos” pianist. – det betyder en pianist, hvis 
hænder nærmest kan gøre klavergymnastik. Dette 
stykke kaldes: Raketter. Synes du det lyder som 
raketter der skydes til vejrs?

19  Beethoven Bagatelle”Für Elise”  3:09

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 som han specielt godt kunne lide. Måske 
er det mysteriet om Elise, som gør dette musik så meget mere speciel. Det er et af 
de mest kendte og populære klaverstykker af alle. 

20  Mozart Variationer på: ”Ah, Vous dirai-je, Maman” (abc-sangen – uddrag) 5:06

Nøgleord: Forklædning
Kigger du på titlen? Tænker du: Hvorfor står der ikke ”ABC-sangen?” Altså; - Mozart 
kendte den samme sang som Ah, vous dirai-je maman. Det betyder Ah, jeg vil 
fortælle dig, mor og det er ordene som de franske børn plejede at synge i stedet for 
ABC. Mozart var glad for denne melodi og besluttede at skrive nogle variationer på 
den. At lave variationer til en melodi er lidt som at forklæde den. Først hører vi blot 
melodien. Dernæst giver Mozart den forskelligt tøj på med flere 
knapper og blonder. Så forklæder han den lidt mere – som
når man tager krigsmaling på. Så lader han den
løbe rundt, lidt som en hurtig mus,
men du kan stadig genkende
den. Han kan enda få
melodien til at stå på
hovedet. Prøv om du
kan synge ABC-sangen,
når du hører den.
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27  Rachmaninov Italiensk Polka 1:39

Nøgleord: Sjov
Som afskedssalut siger klaveret farvel til dig med en livlig polka. Det er endnu en duet, 
så to pianister spiller. En polka er en dans. Så du kan rejse dig og danse hvis du har lyst. 
Utroligt så sjovt musik kan være. 

  Total time: 75:50

24  Debussy Golliwogs Cakewalk 3:07

Nøgleord: Sprælleri
Hvis du lytter nøje efter kan du høre tre sektioner i dette klaverstykke. 1. En rykvis, 
jazzet dans. 2: En langsom sektion, der vandrer rundt, som om den kunne ende hvor 
som helst.  3: Den jazzede melodi er tilbage igen!

25  Mendelssohn Sange uden ord: Spindesang 1:54

Nøgleord: Spinde
For hundrede år siden sad kvinder ved en spinderok 
og spandt uld. Spinderokken ville dreje rundt og rundt 
og kvinderne ville synge til. Kan du forestille dig hjulet 
snurre rundt når du lytter til musikken?

26  Brahms vuggevise 2:13

Nøgleord: Godnat
En mor vugger blødt vuggen. Babyens øjne begynder 
langsomt at lukkes... de åbner igen en lille smule for at 
se mor smile ned til det... og så lukkes de endelig som 
barnet falder i søvn.
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27  Rachmaninov Italiensk Polka 1:39

Nøgleord: Sjov
Som afskedssalut siger klaveret farvel til dig med en livlig polka. Det er endnu en duet, 
så to pianister spiller. En polka er en dans. Så du kan rejse dig og danse hvis du har lyst. 
Utroligt så sjovt musik kan være. 

  Total time: 75:50

24  Debussy Golliwogs Cakewalk 3:07

Nøgleord: Sprælleri
Hvis du lytter nøje efter kan du høre tre sektioner i dette klaverstykke. 1. En rykvis, 
jazzet dans. 2: En langsom sektion, der vandrer rundt, som om den kunne ende hvor 
som helst.  3: Den jazzede melodi er tilbage igen!

25  Mendelssohn Sange uden ord: Spindesang 1:54

Nøgleord: Spinde
For hundrede år siden sad kvinder ved en spinderok 
og spandt uld. Spinderokken ville dreje rundt og rundt 
og kvinderne ville synge til. Kan du forestille dig hjulet 
snurre rundt når du lytter til musikken?

26  Brahms vuggevise 2:13

Nøgleord: Godnat
En mor vugger blødt vuggen. Babyens øjne begynder 
langsomt at lukkes... de åbner igen en lille smule for at 
se mor smile ned til det... og så lukkes de endelig som 
barnet falder i søvn.
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Komplet indholdsfortegnelse
1 Edvard Grieg (1843-1907): Lyriske Stykker, Op. 54. Nr. 3 Troldemarch. 3:01. Balázs Szokolay, Klaver. 8.550107. 
2 Noklay Rimsky-Korsakov (1844-1908). Historien om Zar Saltan: Humlebiens flugt.(arr. Rachmaninov). 1:14. Balázs 
Szokolay, Klaver. 8.550107. 3 Béla Bartók: For Børn: Nr. 27: Spøg: 0:49. Jenö Jandó. Klaver. 8.555998. 4 Béla Bartók:  
For Børn: Nr. 61. Munterhed. 1:05. Jenö Jandó. Klaver. 8.555998. 5 Franz Schubert (1797-1828) Marche Militaire i 
D dur, D. 733 Nr. 1. 5:13 Jenö Jandó og Zsuzsa Kollár, klaver. 8.553441. 6 Frederyk Chopin (1810-1849). Vals Nr. 6. 
I des dur, Op. 64. Nr. 1 „Minutvals“. 1:48. Idil Biret, klaver. 8.550365. 7 Scott Joplin (1867-1917). Maple Leaf Rag. 
3:10. Alexander Peskanov, klaver. 8.559114. 8 Ludwig van Beethoven (1770-1827). Klaversonate Nr. 14 i cis mol, 
Op. 27 Nr. 2 ””Måneskin”: I.Adagio Sostenuto. 5:18. Jenö Jandó, klaver. 8.550294. 9 Gabriel Fauré (1845-1924). 
Dolly Suite, Op. 56: I.Berceuse. 2:21. Pierre-Alain Volondat og Patrick De Hooge, klaver. 8.553638. 10 Gabriel Fauré: 
Dolly Suite, Op. 56: VI. Le Pas Espagnol (Den spanske Dans). 2:10. Pierre-Alain Volondat og Patrick De Hooge, 
klaver. 8.553638. 11 Edvard Grieg. Lyriske Stykker,Op. 43 Nr. 4: Lille Fugl. 1:44. Balázs Szokolay, klaver. 8.550052. 
12 Domenico Scarlatti (1685-1757). Klaversonate i G dur, K. 125. 2:38. CHu-Fang Huang, klaver. 8.572107. 13 Robert 
Schumann (1810-1856). Album for de unge, Op. 68: Rytteren. 1:21. Rico Gulda, klaver. 8.555711 14 W.A.Mozart (1756-
1791). Klaversonate Nr. 11 i A Dur, K.331: III. Rondo alla Turca (Tyrkisk Rondo): Allegretto. 3:23. Jenö Jandó, klaver. 
8.550448 15 J. S.Bach( 1685-1750). Fransk Suite Nr. 5 i G dur, BWV. 816. VII. Gigue. 3:37. Wolfgang Rübsam, klaver. 
8.554041. 16 Jacques Ibert (1890-1962). Historier: II. Det lille hvide æsel. 2:05. Hae Won Chang, klaver. 8.554720. 
17 Joseph Haydn (1732-1809). Klaversonate i D dur, Hob.XVI:37:I. Allegro con brio. 4:14. Jenö Jandó, klaver. 8.553128. 
18 Claude Debussy (1862-1918) Suite Bergamasque: III. Clair de Lune (Måneskin). 5:48. Péter Nagy, klaver. 
8.550141. 19 Ludwig van Beethoven. Bagatelle i a mol , WoO 59 ”Für Elise”. 3.09. Balázs Szokolay, klaver. 8.550647. 
20 W.A.Mozart. vartiationer på ”Ah, Vous dirai-je, Maman” (abc-sangen – uddrag) K. 265. 5:06. Balázs Szokolay, 
klaver 8.550218. 21 Antonín Dvorak.(1841-1904). Slavisk Dans i A dur. Op. 72. 320. Silke-Thora Matthies og Christan 
Köhn klaver. 8.553138. 22 Edvard Grieg. Lyriske Stykker. Op. 43.Nr.1 Sommerfugl. 1:42. Balázs Szokolay, klaver. 
8.550052. 23 Franz Liszt ( 1811-1886). Transcendentale ètuders: Nr. 2 i a mol. Raketter. 2:26. Jenö Jandó. Klaver. 
8.553119. 24 Claude Debussy. Children’s Corner Suite: Golliwog’s Cakewalk.3:06. François-Joël Thiollier, klaver. 
8.555800. 25 Felix Mendelssohn ( 1809-1847). Sange uden Ord, Op. 67 Nr.4 I C dur, Spinde sang eller Bigens Bryllup. 
1:54. Péter Nagy, klaver. 8.554055. 26 Johannes Brahms (1833-1897). Vuggevise (trans. Péter Nagy). 2:13. Péter 
Nagy, klaver. 8.550216. 27 Sergei Rachmaninov (1873-1943). Italiensk Polka. 1:39. Balázs Szokolay og Péter Nagy, 
klaver. 8.550107. TT. 75:50.
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Serien ”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. 

Lyt til klaveret forvandle sig til en humlebi, 
et æsel, trolde, en fugl en hest og en 
sommerfugl! Det er godt nok kun et klaver, 
men den musik som kommer fra det er 
både spændende og smuk. Kan du opfange 
ABC-sangen her? Mozart får den til at lyde 
anderledes på mange forskellige måder. Der 
er så meget man kan nyde her og alt sammen 
blot fra ét fantastisk musikinstrument: 
Klaveret.

INDEHOLDER
Schubert: Militærmarch
Grieg: Troldemarch
Rimsky-Korsakov: Humlebiens fl ugt
Joplin: Maple Leaf Rag
Beethoven: ”Måneskin” sonaten
Mozart: Tyrkisk Rondo
Chopin: ”Minut” vals
Debussy: Golliwog’s Cakewalk …og mange fl ere!
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