
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

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!


