
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
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!


