
DEN KLASSISKE STREETQUIZ 

Ostinat Opgaverne laves 

først, når I har set 

videoen!

VARIGHED: 1 -2 LEKTIONER

LEKTION 1 

 Den klassiske streetquiz – Ostinat

BESKRIVELSE:
Den klassiske Streetquiz – musikalske termer og fagudtryk 
afprøves af tilfældigt forbipasserende unge på gaden.
Herefter musik-analytiske opgaver 

EFTER VIDEOEN
Nu har du set den Klassiske Streetquiz og quizzet om ’et ostinat’. Et ostinat er altså et mønster i 
musikken, der gentager sig. Det kan være en basgang, en rytmisk sekvens eller et akkordmønster, 
der gentager sig igen og igen – ofte i den samme tonehøjde. Ordet ostinat stammer fra italiensk 
og betyder stædig eller vedholdende.

1. LYT TIL BERØMTE OSTINATER:
Musikhistorien er fuld af berømte ostinater. Her er nogle af dem – og du har helt sikkert hørt de 
fleste af dem før:

Ravels Bolero, 1928:
https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc

Donna Summer ’I feel love’, 1977:
https://www.youtube.com/watch?v=bHfrdQ8h2Pw

Kim Larsen ‘Midt om natten’, 1984:
https://www.youtube.com/watch?v=_rBeni3L7Gg

Æblemand i Creamys version, ukendt komponist: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ukb5EyRktCs&list=OLAK5uy_lJgoBsgCXhCKImyHaM-
DThsms_sbOmJOGw&index=1

Pachelbel - Canon i D, 1680:
https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0



 Den klassiske streetquiz – Ostinat

LEKTION 2

• Gå sammen 2 & 2 og find computer eller ipad frem. 

• Gå ind på youtube eller google og skriv ostinato eller bass-line i søgefeltet, så 
kommer der et hav af muligheder op. 

• Sæt alarmen til 5 minutter og find mindst 2 sjove eksempler på et ostinat. Vælg 
det sjoveste eller vildeste og spil det for de andre. 

2. GÅ PÅ OPDAGELSE I OSTINATERNES VERDEN:
Nu har du fået en idé om, hvad et ostinat er. Gå på opdagelse i ostinater, riffs eller 
vamps – kært barn har mange navne.

Her er en ret sjov sang, der beskriver, hvad et ostinat er – måske har I allerede fundet den :
https://www.youtube.com/watch?v=0VksrMqE_4c

3. LAV JERES EGET OSTINAT!

• Gå sammen 2 & 2 og find på et ostinat sammen. Det kan være en lille melodi i 
synger eller spiller eller en rytmisk figur i trommer. Sæt mindst 10 minutter af til 
det.

• I kan evt indspille den på jeres mobil. Spil den for de andre. Måske kan jeres osti-
nater sættes sammen?


