
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?
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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
Podcasten er produceret i samarbejde mellem Danmarks Underholdningsorkester 
og Talk Town, Story House Egmonts podcastunivers

Her kan du finde mere sjov 
læring om klassisk musik!


