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De stora kompositörerna - Bach

Fakta
Produktionsland: Storbritannien
Längd: ca 25 min/avsnitt
Från: 10 år  
Ämne: Musik

Möt några av de främsta kompositörerna 
genom tiderna och njut av deras unika 
musik! 

Johann Sebastian Bach, 1685-1750

Bach föddes 1685 i Eisenach. Hans far var sångare 
och violinist. Båda föräldrarna dog när pojken bara 
var tio år. Istället fick han bo hos sin äldre bror 
Johann Christoph och sattes i skola. Han lärde 
sig tidigt att spela klaver och kopiera noter. När 
Johann var 18 år fick han sin första tjänst som 
organist och musikledare. 
 
Bach levde under barocken, en period av 
storslagen elegans inom musiken. Under barocken 
var musiken, liksom modet och konsten mycket 
formell och raffinerad.
 
Bachs karriär kan delas upp i tre delar: År 1714 
anställdes han som konsertmästare vid hertigens 
hov i Weimar med relativt hög lön. Nästa etapp i 
Bachs karriär inleddes 1717. Då engagerades han 
av furst Leopold i Köthen, som hovkapellmästare 

och kompositör, där han fick möjlighet att utveckla 
sin talang för orkestrering. År 1722 lyckades han få 
ett av de mest ansedda musikämbetena i Tyskland, 
som kantor vid Thomasskolan i Leipzig, där han 
blev kvar till sin död 1750.
 
En stor del av Bachs orkestermusik skrevs mellan 
1717 och 1723. År 1721 skrev Bach de berömda 
Brandenburgkonserterna, som kan sägas vara 
föregångare till den moderna konserten. Bachs 
passion för kyrkorgeln märks i hans många verk för 
instrumentet. Orgeln var också ett instrument som 
han själv uppskattade att spela. 

Bachs första hustru, Maria Barbara, dog 1720. Han 
blev då änkling med fyra barn, men gifte senare 
om sig med Anna Magdalena som också var 
musiker. Tillsammans fick de 13 barn. 
 
Det första stora verk som Bach skapade i Leipzig 
var Johannespassionen, ett beställningsverk för 
Thomaskyrkan. Bach var mycket religiös och 
en stark anhängare av protestantismen. Denna 
religiositet speglas tydligt i många av hans verk, 
även i t.ex. Matteuspassionen. Mycket av Bachs 
musik skrevs för kyrkliga högtider.
 
Bach dog år 1750 och under lång tid föll hans verk 
i glömska. Först 1829 återupptäcktes hans verk 
tack vare Felix Mendelssohn.
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Kända verk
•	 Mässa i h-moll

•	 Die Kunst der Fuge

•	 Orkestersvit nr 3

•	 Johannespassionen 

•	 Matteuspassionen

Några nyckelord
•	 Barock

•	 Organist

•	 Protestantism

•	 Orgelmusik

AKTIVITETER FÖRE VISNING
Vad betyder musiken för oss?
Diskutera i klassen - vilken betydelse har musiken 
för er? Tror ni att upplevelsen skiljer sig idag från 
förr i hur man känner inför musik?

Ta reda på några begrepp före visning: 
Barock, Protestantism (Bach), Industriella 
revolutionen, Klassicism (Beethoven), Folkmusik, 
Nationalism (Chopin), Nationalromantiken, Cello 
(Dvořák), Nationalromantiken, Mytologi (Grieg), 
Franska revolutionen, Amerikanska frihetskriget 
(Haydn).

AKTIVITETER EFTER VISNING
Vad betyder de musikaliska nyckelorden?
Välj ut 3-5 olika musikaliska nyckelord i listan och 
ta reda på vad de betyder!

Ta reda på mer om din favoritkompositör!
Välj en av kompositörerna och ta reda på mer 
om hans liv! Hur levde han? Vad inspirerade 
honom? Hur var hans musik? Presentera honom 
för de andra i klassen genom t.ex. programmet 
PowerPoint och ge exempel på den viktigaste 
musiken som han komponerade.

Hur blir man kompositör idag?
Ta reda på hur dagens arbetssituation för 
kompositörer ser ut! Hur gör man för att bli - och 
leva på - sin musik!

LÄNKAR PÅ NÄTET
http://www.jsbach.org/ - en guide till Johann 
Sebastian Bach
http://www.lastfm.se/music/
Johann+Sebastian+Bach – lyssna till Bachs musik
http://www.lastfm.se/music/
Ludwig+van+Beethoven – Lyssna till Beethoven
http://www.lastfm.se/music/
Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Chopin – Lyssna till 
Chopin
http://www.lastfm.se/music/
Anton%C3%ADn+Dvo%C5%99%C3%A1k – Lyssna 
till Dvořák
http://www.lastfm.se/music/Edvard+Grieg – 
Lyssna till Grieg
http://www.classicalarchives.com/
composer/2679.html - Lyssna till Haydn
http://sv.wikipedia.org/wiki/
Special:Search?search=&go=Go - Läs mer om 
kompositörerna. Sök själv!
http://www.google.se/ - Sök själv reda på fakta!
http://sverigesradio.se - Hitta gammal och ny 
musik på Sveriges radio.


