
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 
og Talk Town, Story House Egmonts podcastunivers

Her kan du finde mere sjov 
læring om klassisk musik!


