
1.
Klassisk musik betyder meget for Silja. 
Men hvorfor gør det det? 
 

Fordi hendes tip-tip-tip-tipoldefar
var en verdensberømt komponist

Fordi hun føler, at klassisk musik 
giver hende et pusterum

Fordi hun altid har drømt om at 
spille med i et stort symfoniorkester

Silja Okking og Beethoven 
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

5. 
Beethoven havde et handicap, som, 
overraskende nok, ikke forhindrede ham i  
at lave musik. Hvad fejlede Beethoven?  

Han kunne ikke styre sine fingre og havde 
derfor meget svært ved at skrive noder

Han blev døv og kunne derfor ikke høre 
instrumenterne spille

Han mistede synet og blev til sidst helt blind

6. 
Beethoven blev født for over 250 år siden. 
Men i hvilket land?  

USA

Holland 

Tyskland

4. 
Hvad var Beethovens fulde navn?  

Herluf Beethoven

Ludwig van Beethoven
 
Beethoven Jørgensen

2. 
Hvor ofte lytter Silja til klassisk musik? 

Hver dag 

Hver søndag

Aldrig 

INTER
 MEZZO Gæst: Silja Okking

Basunist: Peter Schmidt
Værk: Symfoni no. 5, ”Skæbnesymfonien”

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–19:32. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

7. 
Beethoven var SÅ dygtig, at man kan kalde 
ham for en ”cirkusartist med sine fingre”. 
Hvilket instrument var Beethoven så dygtig 
til at spille på? 

Harpe

Trækbasun

Klaver

3. 
Silja har et spørgsmål til Sisse, inden  
de skal i gang med første intermezzo. 
Hvad spørger hun om? 

“Spiller du egentligt et instrument, Sisse?”

“Kan jeg få lov at tage en lille lur, 
inden vi går i gang?”

“Er der kaffe?”



13. 
Da Silja lytter til Beethovens musik, minder det 
hende om en optræden i Vietnam, hvor hun var 
meget, meget nervøs. Hvad minder Beethovens 
musik dig om, og hvilke følelser får du, når du 
hører det?

9. 
Sisse og Silja møder musikeren, Peter, 
som spiller på trækbasun. Hvad er en 
trækbasun for et instrument?

Trækbasunen ligner en trompet, men den 
har rør, som man kan skubbe og trække i, 
så tonerne ændrer sig

Trækbasunen er en slags fløjte,  
som minder lidt om en blokfløjte

Trækbasunen hedder ”træk”, fordi man 
trækker sine fingre hen over strengene. 
Den minder lidt om en guitar

11. 
Peter taler om, at man kan blive  
”kold i embouchuren”.  
Men hvad betyder ”embouchure” egentlig? 

Det betyder ”kolde fingre”

Det er en slags brochure, altså et lille hæfte

Det er et udtryk for, hvordan man bruger de 
muskler som sidder omkring læberne 

12. 
Silja bliver overrasket over, hvor meget 
luft det kræver at spille trækbasun.  
Hun synes, at det er lige så hårdt som at:  
   

Svømme 10 baner i svømmehallen

Gå op ad 100 trappetrin

Danse tango hele natten

8. 
Engang da Beethoven stod og dirigerede et 
helt orkester, var han så opslugt af musikken 
inde i sit hoved, at han ikke opdagede at… 

Alle musikerne var stoppet med at spille musik,  
for nummeret var slut

Tre geder løb rundt inde i koncertsalen

Hans mor sad blandt publikum og  
kastede karameller op til ham

10. 
Peter synes, at Beethovens musik er god, 
fordi den er energisk og sprudlende.  
Hvilke ord ville du bruge til at beskrive 
Beethovens musik?

Hør nu hele værket fra 19:32 i podcasten
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læring om klassisk musik!



1.
Sisse synes, at Mozarts mellemnavn 
lyder rigtig sejt! Kan du huske, 
hvad Mozarts fulde navn er?  
 

Wolfgang Andersen Mozart

Mozart Amadeussen Wolf

Wolfgang Amadeus Mozart

Mika & Tobias og Mozart
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

5. 
Hvor gammel var Mozart, 
da han døde?  

15 år

25 år

35 år

INTER
 MEZZO Gæster: Mika Lind Schultz og Tobias Skovgaard Madsen

Bassist: Meherban Gillett
Værk: Symfoni no. 40

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–19:50. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

3.
Hvornår begyndte Mozart at spille klaver? 

Som 45-årig

Som 3-årig 

Han lærte aldrig at spille klaver

2.
Tobias tror, at Mozart var døv.  
Har han ret i det? 

Ja! Mozart er kendt for at kunne 
komponere musik helt uden sin hørelse

Nej, det er Beethoven, der blev døv

Nej, der findes ingen døve komponister. 
En døv komponist kan ikke skrive musik

6.
Mozart blev først rigtig berømt efter, at han døde. 
Kan du huske, hvor mange views han har på Youtube?  

Over 50 millioner views

Over 200 millioner views

Over 500 millioner views

4. 
Mozart havde et ganske særligt ord, 
som han kaldte ærkebiskoppen.  
Hvad var ordet?

Ærkekikset 

Ærkechef 

Ærkerøvhul



12. 
Da Mika og Tobias lytter til Mozarts musik, 
minder det Tobias om en campingtur. 
Hvad minder værket dig om, og hvilke følelser 
får du, når du hører det?

11. 
Da Mika spiller den første tone på Meherbans bas, 
synes han, at det lyder som noget helt bestemt. 
Hvad er det Mika siger? 

”Det lyder som en syg kat”

”Det lyder lidt som et får, der blev kvalt”

”Wow! Spillede jeg det? Det lød som smuk englesang”

8. 
Meherban elsker Mozart, og i podcasten 
forklarer han også hvorfor. Kan du huske, 
hvad han sagde?  

”Han var et naturtalent. Det kommer bare indefra... 
og så laver han altid et twist, som gør det mere 
sjovt og interessant.”

”Mozart minder mig altid om min morfar.. 
han var også RIGTIG god til klaver.”

”Hans musik giver mig sommerfugle i maven 
og i hovedet. Jeg elsker det simpelthen bare!”

Hør nu hele værket fra 19:50 i podcasten

9. 
Meherban fortæller om, at han engang 
var syg inden en forestilling, men en af 
Mozarts værker gjorde ham rask. 
Hvilket værk er der tale om?

Eine kleine nachtmusik

Tryllefløjten

Figaros Bryllup

10. 
Tobias spørger Meherban om, hvor mange 
kontrabasser, der er med i det værk, som de 
lytter til. Kan du huske, hvad Meherban svarer?

”Der er to. Mig og en anden, der hedder Michael.”

”Der er tre. Jeg sidder i midten.”

”Der er 5. Men jeg spiller højest.”

7. 
Allerede inden Mika og Tobias møder 
bassisten, Meherban, gætter Mika, 
hvilket instrument Meherban spiller på. 
Hvilket instrument gætter Mika på? 

En yndig violin

En rigtig dyb, ”basset” cello

En fed elguitar

danmarksunderholdningsorkester.dk/opdag-musikken
Podcasten er produceret i samarbejde mellem Danmarks Underholdningsorkester 
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1.
Hvad siger Sebastian om Carl Nielsen? 
 

”Hvis vi snakker klassisk musik og 
Danmark, så er der vel ikke rigtig nogen, 
der når ham til sokkeholderne!”

”Carl Nielsen... er det ikke ham, der laver 
rap-musik?”

”Carl Nielsen... Det er da ham, 
der er på de danske 100-kronesedler!”

Sebastian Klein og Carl Nielsen
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

INTER
 MEZZO Gæst: Sebastian Klein

Oboist: Radi Astrand Radev
Værk: Hanedans fra Maskarade

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–20:50. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

5.
Man kan fornemme, at Carl Nielsen 
er vokset op på landet, når man hører 
hans musik. Hvordan?

Musikken virker gammeldags.  
Den mangler fart og tempo

Carl Nielsen har skrevet musik om sine 
yndlingsdyr. Blandt andet sin hest, Balthazar

Man kan fornemme hanerne 
og hønsene gokke i hans musik

3.
Sebastian bliver overrasket over, at Carl 
Nielsen har lavet to kendte børnesange. 
Kan du huske hvilke to?

Lille Peter edderkop og Hjulene på bussen

Jeg ved en lærkerede og Solen er så rød mor

Jeg er en glad lille cowboy og Bjørnen sover

2.
Hvilket land er Carl Nielsen 
oprindeligt fra? 

Sverige

Danmark

Tyskland

4. 
Hvornår blev Carl Nielsen født? 

1865

1746

1999

6. 
Carl Nielsen begyndte meget 
tidligt med at spille musik. 
Kan du huske, hvor gammel han var?

3 år

6 år

15 år



12. 
Da Sebastian hører Carl Nielsens musik, minder 
det ham om en film. Hvad minder musikken dig 
om, og hvilke følelser får du, når du hører det?

Hør nu hele værket fra 20:50 i podcasten

8. 
Radi mener, at Carl Nielsen kan 
noget særligt. Hvad siger Radi?  

”Man kan altid høre, at det er Nielsen. 
Han havde sit helt eget musiksprog”

”Han havde en utrolig god evne til at 
få folk til at danse”

”Han var virkelig moderne og skrev 
faktisk en lille smule diskomusik”

10. 
Radi kom til at spille obo på grund af et stykke 
klassisk musik, som komponisten Johann Sebastian 
Bach har skrevet. Kan du huske, hvordan det 
hænger sammen?

Radi hørte musikken som lille dreng og prøvede at 
efterligne musikken på sin fars obo

Radis forældre blev forelskede i musikken, og da 
den blev spillet af en violin og obo, syntes de, at Radi 
skulle spille obo

”Obo” var det første ord, som Radi kunne stave til. 
Han købte derfor en obo, og det første musik, som 
han lærte at spille, var Johann Sebastian Bachs musik. 

7. 
Sisse og Sebastian møder Radi, som er oboist. 
Kan du huske, hvad en oboist er? 

En der holder med OB i fodbold

En der spiller obo

En der kan spille mange forskellige instrumenter

9. 
Radi og Sebastian taler om en skalmeje. 
Kan du huske, hvad en skalmeje er?

Skalmejen er slet ikke et instrument. 
Det er en slags gaffel, som man bruger 
til at åbne muslinger 

Skalmejen er en slags ”bedstefar” til oboen. 
Den blev opfundet før oboen, de to 
instrumenter lyder derfor næsten ens

”Skalmeje” er et udtryk for en skallet mand, 
som spiller rigtig meget

11. 
Da Sebastian var 7 år gammel, begyndte han at 
spille klaver. Kan du huske, hvordan Sebastian 
havde det med det?

Han HADEDE det. Han ville meget hellere spille guitar

Han har spillet klaver lige siden og er i dag en meget 
dygtig pianist

I dag har han et klaver i sin stue, som han spiller på 
hver aften, inden han skal i seng

danmarksunderholdningsorkester.dk/opdag-musikken
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Chief 1 og Debussy
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

INTER
 MEZZO Gæst: Lars ”Chief1” Pedersen 

Klarinettist: Jonas Frølund
Værk: Petit Suite: 1. En Bateau

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–18:38. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

3.
Debussys musik er meget anderledes 
fra andet klassisk musik. Hvorfor?

Fordi alle hans værker er skrevet 
til stryger-instrumenter

Fordi hans musik virker drømmende 
og ikke som en melodi

Fordi hans musik i dag er omskrevet 
til rockmusik

2.
”Debussy” er komponistens efternavn. 
Men hvad er hans fornavn? 

Claus

André

Claude

6. 
Debussy har skrevet et meget populært 
værk, som hedder ”Clair de Lune”. 
Kan du huske, hvad det betyder på dansk?

Claire, dit lyn! 

Kagefesten

Måneskin

1.
Chief 1 gætter med det samme, hvad udtrykket 
”intermezzo” betyder. Kan du også huske det? 

Mellemspil

Spil kraftigt

Spil svagt

4. 
Hvilket land er Debussy fra? 

Holland

Englang

Frankrig

5.
Hvor mange kærester har 
Chief 1 haft på samme tid?

7

3

Aldrig mere end 1 ad gangen



12. 
Debussys musik minder Chief 1 om et postbud, 
og Jonas synes, at musikken minder ham om en 
kornmark i Frankrig. Hvad minder musikken dig 
om, og hvilke følelser får du, når du hører det? 

Hør nu hele værket fra 18:38 i podcasten

8. 
Chief 1 bliver overrasket, da han møder 
Jonas. Hvorfor?  

Han synes, at Jonas ser cool ud, og at han 
ligner en DJ, rapper eller en popsanger 

Han synes, at Jonas står og spiller en 
kedelig melodi. Han spørger derfor, 
om de skal freestyle rappe 

Han synes, at Jonas ligner hans fætter

7. 
Sisse og Chief1 møder musikeren, Jonas. 
Kan du huske, hvilket instrument Jonas 
spiller på? 

Saxofon

Klarinet

Trompet

9. 
Når man spiller rigtig meget klarinet, 
sker der noget med kroppen. 
Kan du huske, hvad der sker?

Man får en god kyssemund, da man får 
stærke muskler omkring munden

Man får helt våde fingre, da klarinetten bliver 
fyldt med spyt, når man spiller på den

Man får meget ondt i ørerne, da klarinetten 
spiller meget højt

11. 
Hvordan kan man beskrive en klarinet? 

Den ligner en saxofon meget. I flot skinnende messing

Den ligner lidt en stor lakridspibe, og så har den en 
masse små metalknapper på

Som man kan høre i navnet, er den helt ”klar” i farven, 
altså næsten helt gennemsigtig

10. 
Kan du huske, hvad Chief 1 siger, da han skal spille 
på Jonas’ klarinet? 

“Jeg tror, at der kommer en luftløs prut ud af det her”

”Jeg kommer til at skabe et mesterværk nu!”

”Yes! Jeg har spillet klarinet i 25 år!”

danmarksunderholdningsorkester.dk/opdag-musikken
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Niki Topgaard og Bach
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

INTER
 MEZZO Gæst: Niki Topgaard 

Violinist: Christian Ellegaard
Værk: Air

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–19:38. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

2.
Hvilket land er Bach fra?  

Schweiz

Danmark

Tyskland

1.
Dagens komponist hedder Bach. 
Niki kender ikke nogen komponister med det 
navn. Kan du mon huske Bachs fulde navn?  

Bach Amadeus Johannsen

Johann Sebastian Bach

Johannes Bach Møllehave

3.
Bach har engang sagt én af disse tre 
sætninger. Hvilken?

”Det eneste man skal gøre, er at ramme 
de rigtige tangenter på de rigtige 
tidspunkter. Så spiller instrumentet selv!”

”For mig er musikken det vigtigste i livet. 
Vigtigere end havregrød om morgenen. 
Vigtigere end søvn om natten!”

”Når jeg skaber musik, så knipser jeg altid 
hele melodien med mine fingre først.”

5.
Bach levede til han blev 65 år og fik 20 børn. 
Han kaldte fem af sine drenge Johann, og to 
af sine piger kaldte han:

Karen Margrethe 

Heidi

Johanna

4. 
Bach blev uvenner med en greve, som han 
arbejdede hos. Hvordan reagerede greven på det? 

Greven sendte et hadebrev til Bach, hvor han fortalte, 
hvor dum og åndssvag han syntes Bach var

Greven friede til Bachs kone

Greven sendte Bach i fængsel

6. 
Da Niki hører violinisten Christians violinspil, 
udbryder han:

”Vi mangler noget klassisk musik i den virkelige 
verden til at sætte stemningen, når vi går rundt.”

”Det lyder fuldstændigt, som når jeg står hjemme 
i stuen og øver på min violin.”

”Wow! Det minder mig om en sang, som min mor 
altid sang for mig.”



12. 
Bachs musik minder Niki om en skov og Sisse 
om en cykeltur. Hvad minder den dig om, 
og hvilke følelser får du, når du hører det?

Hør nu hele værket fra 19:38 i podcasten

8. 
Hvorfor er Christians violin helt beskidt 
inde på midten?  

Fordi han løfter violinen, ved at tage fat inde 
på midten 

Det er en blanding af harpiks og hestehår. 
Begge dele drysser ned på violinen, når 
man spiller  

Fordi Christian også arbejder som 
bilmekaniker, så nogle gange kommer der 
oliepletter på violinen

7. 
Hvor gammel er Christians violin? 

2 år gammel 

Over 250 år gammel

Over 500 år gammel

9. 
Christian kan godt lide Bachs musik. 
Hvilken én af disse tre sætninger siger han 
i podcasten?

”Det minder mig om søndag morgen, 
når jeg bager boller til mine børn.”

”Det er ligesom at sende ørerne i bad. 
Det kan få mig til at falde helt ned.”

”Jeg hører altid Bachs musik, når jeg løber 
en tur. Så flyver jeg hen over stierne!”

11. 
Hvad kalder man det, som Niki spiller på 
Christians violin? 

En trille

Pizzicato

En sonate

10. 
Christian spiller sin violinstemme fra Bachs værk, 
”Air”. Hvad siger Niki bagefter? 

”Undskyld, snorkede jeg? Jeg faldt lige i søvn.”

”Det er utroligt, hvad sådan en violin kan gøre ved en. 
Hvis du spiller længe nok, så tuder jeg.”

”HOLD DA OP! Det lyder jo helt vildt godt. 
Hvordan i alverden kan du spille sådan?”
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Anna Lin og Grieg
Vært: Sisse Gram de Fries 
Fortæller: Direktør for Danmarks  
Underholdningsorkester Andreas Vetö

INTER
 MEZZO Gæst: Anna Lin 

Cellist: Helle Sørensen
Værk: Douvregubbens hal

Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–20:37. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

2.
Afsnittets komponist hedder Grieg. 
Men hvad hedder han til fornavn?

Edvard 

Egon

Ewald

1.
Da Sisse og Anna møder hinanden, 
siger Anna:  

Hvor har jeg glædet mig! Jeg har øvet 
mig på at sige ”intermezzo” hele ugen!

Vores jakker de matcher jo faktisk lidt. 
To lyserøde puf-jakker!

Jeg er så nervøs. 
Jeg ved intet om klassisk musik.

3.
Da Anna hører, hvem dagens komponist er, 
udbryder hun: 

”Grieg! Åh... ham kender jeg godt. Er det ikke 
ham, som er kendt for at lave rockmusik?”

”Det navn tror jeg, at jeg har hørt før... 
siger jeg for at lyde klog! Haha!”

”Jeg aner ikke, hvem han er. 
Men han hedder det samme som min morfar.”

6. 
Grieg skrev en bryllupssang til sin kone, 
som Kim Larsen senere gjorde til sit store hit, 
”Hvileløse Hjerte”. Men hvad hed bryllupssangen? 

Jeg elsker dig, Nina

I mit hjerte bor en lille fugl

Bryllupsdag på Troldhaugen

4. 
Grieg blev født i 1843. Men hvor? 

I Stuttgart i Tyskland

I Ribe i Danmark 

I Bergen i Norge

5.
En af disse tre svarmuligheder passer på 
Griegs far. Hvilken?

Han hadede musik. Han sagde, at det lød som 
en hel hær af syge katte

Han spillede ikke selv musik. Men til gengæld 
var han en god forretningsmand 

Han sov til langt op ad dagen. Så ham så 
Grieg ikke meget til



11. 
Griegs musik minder Anna om, da hun var barn 
og stjal salte lakridsfisk ude i køkkenskabet. 
Hvad minder musikken dig om, og hvilke 
følelser får du, når du hører det?

Hør nu hele værket fra 20:37 i podcasten

8. 
Hvad siger Anna, da hun får at vide, 
at hun skal spille på celloen?  

”Neeeemt! Jeg har spillet cello hele mit liv. 
Stik mig den lige!”

”Det eneste jeg kan spille på er mine kinder… 
er I sikre på, at I tør lade mig spille på den?!”

”Jeg er glad for, at du spørger. Jeg kan jo spille 
på alle instrumenter i hele verden. Neeej! 
Jeg kan ikke spille på nogen instrumenter!!”

7. 
Helle spiller cello. Kan du huske, 
hvad det er for et instrument?

En cello er et andet ord for en violin

En cello er en slags harpe

En cello minder om violinen, men 
den er meget større og står oprejst

9. 
Man kan spille cello på to måder. Den ene metode, 
er den måde, som Helle spiller på i programmet. 
Hun stryger buen hen over strengene, og trykker 
på samme tid strengene ned på celloens hals. 
Hvad hedder den anden måde? 

Pizzicato 

Pizzacato

Pikkimato

10. 
Da Anna skal spille på Helles cello har hun et 
problem! Kan du huske, hvad Annas problem er? 

Hun kan ikke holde celloen oprejst. Den er alt for tung

Hendes kunstige negle er for lange til, at hun kan spille 
på strengene 

Celloens toner er så beroligende, at Anna falder i søvn. 

danmarksunderholdningsorkester.dk/opdag-musikken
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