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Før du besvarer spørgsmålene, lyt til podcasten fra 00:00–19:38. Slå ørene ud og hav fantasien klar!

2.
Hvilket land er Bach fra?  

Schweiz

Danmark

Tyskland

1.
Dagens komponist hedder Bach. 
Niki kender ikke nogen komponister med det 
navn. Kan du mon huske Bachs fulde navn?  

Bach Amadeus Johannsen

Johann Sebastian Bach

Johannes Bach Møllehave

3.
Bach har engang sagt én af disse tre 
sætninger. Hvilken?

”Det eneste man skal gøre, er at ramme 
de rigtige tangenter på de rigtige 
tidspunkter. Så spiller instrumentet selv!”

”For mig er musikken det vigtigste i livet. 
Vigtigere end havregrød om morgenen. 
Vigtigere end søvn om natten!”

”Når jeg skaber musik, så knipser jeg altid 
hele melodien med mine fingre først.”

5.
Bach levede til han blev 65 år og fik 20 børn. 
Han kaldte fem af sine drenge Johann, og to 
af sine piger kaldte han:

Karen Margrethe 

Heidi

Johanna

4. 
Bach blev uvenner med en greve, som han 
arbejdede hos. Hvordan reagerede greven på det? 

Greven sendte et hadebrev til Bach, hvor han fortalte, 
hvor dum og åndssvag han syntes Bach var

Greven friede til Bachs kone

Greven sendte Bach i fængsel

6. 
Da Niki hører violinisten Christians violinspil, 
udbryder han:

”Vi mangler noget klassisk musik i den virkelige 
verden til at sætte stemningen, når vi går rundt.”

”Det lyder fuldstændigt, som når jeg står hjemme 
i stuen og øver på min violin.”

”Wow! Det minder mig om en sang, som min mor 
altid sang for mig.”



12. 
Bachs musik minder Niki om en skov og Sisse 
om en cykeltur. Hvad minder den dig om, 
og hvilke følelser får du, når du hører det?

Hør nu hele værket fra 19:38 i podcasten

8. 
Hvorfor er Christians violin helt beskidt 
inde på midten?  

Fordi han løfter violinen, ved at tage fat inde 
på midten 

Det er en blanding af harpiks og hestehår. 
Begge dele drysser ned på violinen, når 
man spiller  

Fordi Christian også arbejder som 
bilmekaniker, så nogle gange kommer der 
oliepletter på violinen

7. 
Hvor gammel er Christians violin? 

2 år gammel 

Over 250 år gammel

Over 500 år gammel

9. 
Christian kan godt lide Bachs musik. 
Hvilken én af disse tre sætninger siger han 
i podcasten?

”Det minder mig om søndag morgen, 
når jeg bager boller til mine børn.”

”Det er ligesom at sende ørerne i bad. 
Det kan få mig til at falde helt ned.”

”Jeg hører altid Bachs musik, når jeg løber 
en tur. Så flyver jeg hen over stierne!”

11. 
Hvad kalder man det, som Niki spiller på 
Christians violin? 

En trille

Pizzicato

En sonate

10. 
Christian spiller sin violinstemme fra Bachs værk, 
”Air”. Hvad siger Niki bagefter? 

”Undskyld, snorkede jeg? Jeg faldt lige i søvn.”

”Det er utroligt, hvad sådan en violin kan gøre ved en. 
Hvis du spiller længe nok, så tuder jeg.”

”HOLD DA OP! Det lyder jo helt vildt godt. 
Hvordan i alverden kan du spille sådan?”
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