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Månedens tema 
November måneds tema handler om klassisk musik og film. Det er inspireret af P2’s program Soundtrack samt 

af efterårets lytterafstemning, Klassisk Top 50 Filmmusik, som afsluttes med en koncert med DR SymfoniOrke-

stret den 15. 

 

Mens Soundtrack og Klassisk Top 50 Filmmusik handler om filmmusik i bred forstand, sætter DR Klub Klassisk 

specielt fokus på den allerede eksisterende (prækomponerede) klassiske musik, som er anvendt i spillefilm. 

De udvalgte spillefilm og filmscener viser med forskellige indfaldsvinkler, hvordan klassiske musikstykker kan 

bruges som filmisk virkemiddel. Men vinklerne er ikke skarpt adskilte, de kan sagtens være blandede og med 

flydende overgange i den enkelte film. I udvalget af film er der taget hensyn til, hvilke der er tilgængelige via 

bibliotekerne eller på nettet. 

 
 

Filmmusik 
Download musikindspilninger på Bibzoom 

Se Bibzooms udvalg af soundtracks under kategorien Filmmusik.  
Eller søg soundtracks enkeltvis under originaltitlen. 

 
Indspilninger på Bibliotek.dk 

Find soundtracket til en film på Bibliotek.dk. Søg på originaltitlen eller den danske titel. 
 

Filmstriben 
Bibliotekernes gratis streamingtjeneste. Dokumentar- og spillefilm. 

Tekst og Redaktion: 
Marianne Ljungberg og Lise Anker-Møller  

http://www.dr.dk/p2/p2-soundtrack
http://www.dr.dk/Temaer/Top50/
http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2014/november/klassisk-top-50-filmmusik.htm
http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2014/november/klassisk-top-50-filmmusik.htm
http://www.bibzoom.dk/g/Soundtrack/?kind=MusicCollection&limit=28
https://bibliotek.dk/
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/


FILMMUSIK FRA VIOLIN TIL COMPUTER 
Af: Jens Cornelius, DR 
 
I begyndelsen var filmen. Så kom lyden, men ikke filmens egen lyd. I stedet for stemmer hørte man musikere i 
biografen, der spillede, mens de levende billeder rullede på lærredet. Ikke kun for at understøtte filmens hand-
ling, men også for at overdøve støjen fra filmprojektoren, der larmede meget i gamle dage. 
Den nemmeste løsning var at få en pianist til at sørge for musikken. Allerede ved verdens første filmforevisning, 
som brødrene Lumière chokerede publikum med i 1895, havde man engageret en pianist til at stå for musik-
ken. <Link> 
 
Et orkester i biografen 
Skulle det lyde af lidt mere, supplerede man med en violinist. At spille i et biografteater var et musikerjob lige-
som at spille på en restaurant eller i en palmehave. Der var jobs til rigtig mange musikere, før radioen og gram-
mofonen var udbredt.  
I den Oscar-belønnede moderne stumfilm ”The Artist” ser man i åbningsscenen anno 1927 et helt orkester på 
30 mand med dirigent, som spiller foran lærredet. Biografen er prangende som et tempel. Sådan et orkester 
havde man også i Palads biografen i København. Det blev dirigeret af Jacob Gade, der i 1919 havde arbejdet i 
New Yorks biografpalæer. Da han efter nogle få år vendte hjem til Danmark, tog han sine erfaringer med sig. 
Palads orkestret spillede ikke kun under filmen, men gav også koncert før og efter. Jacob Gades berømte Tango 
Jalousie blev skrevet i 1925 som ledsagelse af Douglas Fairbanks-filmen ”Don Q, Son of Zorro”. <Link> 
 
Klassisk grundrepertoire 
Hvad spillede man ellers til en stumfilm? En liste fra Nordisk Film i 1917 kommer med detaljerede forslag. Her 
anbefaler man til det svenske drama ”Terje Vigen” en typisk blanding af populærmusik, salonnumre og kendte 
klassiske temaer. ”Frühlingsrauschen”, ”Erlkönig” og 1. sats fra Tjajkovskijs Patétique-symfoni, naturligt kædet 
sammen af improvisationer, som enhver god klassisk pianist i gamle dage mestrede. Tænk over det næste gang 
du ser stumfilm i tv, hvor man altid lægger amerikansk ragtime fra 1890'erne på, om så det gælder en film af 
kong Christian d. 9. til hest. <Link> 
 
”Original soundtrack” 
I de mest udviklede tilfælde leverede filmselskabet et komplet node-soundtrack til biograforkestrene, nogle 
gange komponeret af en enkelt komponist. Altså original, fortløbende filmmusik, som vi kender det i dag, blot 
spillet live. I Tyskland skrev klassiske komponister orkestermusik til de største filmproduktioner af Murnau og 
Fritz Lang. En af de første film der på den måde fik et ”original soundtrack” var den franske ”Hertug Guises 
død”, som i 1908 fik musik af ingen ringere end den store komponist og nationalhelt Camille Saint-Saëns.  
Filmen kan i sin helhed (16 minuttet) ses og høres her: <Link> 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI
http://www.youtube.com/watch?v=yNp9-XLCakw
http://www.dailymotion.com/video/x103c75_terje-vigen-victor-sjostrom-1917_shortfilms
http://www.youtube.com/watch?v=io4Weec8Crk


De første tonefilm 
Man kunne optage lyd på valser eller grammofon allerede omkring 1890, men lyd på tonefilm kom først til i 
1920’erne. De tidlige forsøg er uforglemmeligt parodieret i ”Singin’ in the rain”. <Link> 
Så snart teknikken faldt på plads, blev det muligt at lave de ultimative tonefilm - filmmusicalen var født. I 1927 
blev filmen ”The Jazz Singer” en sensation, fordi der var indlagte sange. Handlingen om en ortodoks jøde, der 
bryder med familien for at blive minstrelsanger, var mildt sagt også hot stuff i tiden. <Link> 
 
Europæere i Hollywood 
Hollywood-musikkens guldalder begynder for alvor i 1934, da Erich Wolfgang Korngold ankommer fra Wien. 
Han er Østrigs mest succesfulde klassiske komponist, men er jaget på flugt af nazisterne. Korngold medbringer 
en raffineret kompositionsteknik og erfaringer fra både opera og lettere genrer, og han skriver musik til nogle 
af Hollywoods mest overdådige produktioner. Højdepunkter er ”Robin Hood ”(1938) og ”The Sea Hawk” (1943). 
Sammen med Korngold blev Hollywood-lyden udviklet af flere andre immigrerede europæiske komponister. 
Stilens musikalske rødder er derfor europæisk senromantisk musik med dens brede format, store melodier og 
følelsesmæssige udsving. 
 
Nye toner 
Filmmusikkens guldalder holdt sig til 1950’erne, da den var blandt de mange musikgenrer, der blev skudt i sænk 
af rocken. Også andre nye udtryk begyndte at komme til, og jazz og avantgardemusik blander sig bl.a. i Hitch-
cocks film. Perleeksemplet er ”Vertigo” (1958) og ”Psycho” (1960) med musik af Bernard Herrmann. Efterhån-
den som første generation af filmkomponister uddøde, blev den gamle stil henlagt til "storfilm" som Lawrence 
of ”Arabia” (1962) og ”Dr. Zhivago” (1965). Og cirka samtidig begyndte ”filmmusik” at blive et skældsord – især 
som nedvurdering af anden musik end filmmusik! 
 
Ud med symfoniorkestret 
Pop, rock og jazz præger filmmusikken fra 1960’erne og gav absolut god mening i film som ”Fagre voksne ver-
den”, hvor Simon & Garfunkels sange associerede sig til det unge pars oprør mod forældregenerationen. Her 
hørte symfonisk musik naturligvis ikke hjemme. I Europa gik italienske komponister som Ennio Morricone og 
Nino Rota andre veje, inspireret af både moderne kompositionsmusik og populærmusik. Morricones musik til 
spaghettiwesterns som ”Once upon a time in the West” bliver med meget små midler den røde tråd i filmen, og 
Nino Rota bruger ironisk den gammeldags filmmusikstil som kitsch i ”Leoparden”. 
 
Renæssance i rumfilm 
Den symfoniske filmmusik fik en vældig renæssance i 
1977, da Star Wars tog verden med storm. En gevaldig 
andel af filmens sansebombardement skyldes John  
Williams’ musik, der utilsløret bygger på den gamle Hol-
lywood-stil. John Williams har i snart 40 år været  
afgørende for hvordan filmmusik igen defineres af sym-
fonisk musik, og udbredelsen har været enorm, fordi 
han har været huskomponist for Steven Spielberg. 
Williams har aldrig skjult sin beundring for Korngold, og 
flere af hans temaer er nærmest mutationer af Korn-
golds musik. Hør Star Wars-temaet side om side med 
Korngolds tema fra filmen ”Kings Row” (1942): <Link> 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OTFCctdiS04
http://www.youtube.com/watch?v=PIaj7FNHnjQ
http://www.youtube.com/watch?v=V47enEvsafQ


Computermusik og minimalisme 
Man kan altså godt kalde John Williams’ musik for retro. En modbevægelse er kommet fra computerspillenes 
verden. Det gælder i høj grad for Howard Shores musik til ”Ringenes Herre”-trilogien. Den består af ret få brok-
ker, der næsten endeløst kædes sammen i pompøse forløb og på samme måde som computerspilmusikken 
kører i ring. I dag er der også afsmitning i filmmusikken fra vor tids klassiske stilretning minimalismen - hør 
f.eks. Thomas Newmans musik til ”American Beauty”, Hans Zimmers musik fra ”Inception” og Ludovico Einaudis 
musik til ”De Urørlige”. <Link> 
 
En agtet genre 
Ser man på de nomineringer, P2’s Klassisk Top 50 Filmmusik har modtaget, har filmmusik virkelig lang levetid. 
1960’er-lyden i James Bond musikken og de italiensk spaghettiwesterns har overraskende undgået kitschstem-
plet.  
Musikken fra den gyldne Hollywood-æra er derimod overgået til den klassiske musik og spilles i dag af klassiske 
musikere i koncertsalene. Jo længere væk filmene kommer fra vor tid (hvem har sidst set en Errol Flynn-film?), 
desto nemmere kan musikken stå på egne ben. I USA påberåber man sig Hollywood-stilen som Amerikas bidrag 
til den klassiske kultur, og i Europa er filmmusik ikke længere et skældsord. Tværtimod er det en højt agtet  
genre med et meget større publikum end den klassiske musik længe har haft. Er filmmusikken vor tids egentlige 
klassiske musik? 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kYiIsoMVQCY


Om filmmusik generelt 
 
Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi 
Kort artikel om filmmusikkens historie.  
 
Film score - Engelsk Wikipedia 
Beskrivelse af filmmusikkens begreber og filmkompo-
nistens arbejdsproces samt kort overblik over filmmu-
sikkens historie op til ca. 1960. 
 
Filmleksikon A-Z   
Filmcentralens online leksikon med forklaringer på 
filmens sprog og virkemidler, eksemplificeret 
ved stillbilleder, screenshots og klip fra Filmcentralens 
film. Herunder: 
 
Filmiske virkemidler / Musik 
Kort indføring i musikken som vigtigt filmisk virkemid-
del. 
 
IMDB.com (International Movie Data Base) 
Verdens mest omfattende filmdatabase med detalje-
rede oplysninger om film og tv-serier, også danske. 
Oplysninger om filmmusik i den enkelte film findes 
nemt under Quick Links > Explore more >  Sound-
tracks. 

Om klassisk musik i film 

Classical music in movies 

Pladeselskabet Naxos’ katalog over klassisk musik, 

brugt i film. Alfabetisk opslag på den engelske filmtitel 

med henvisning til den benyttede musik. 

Classical music in movies – a listing by composers 
Alfabetisk liste over komponister og deres repræsen-
tation i  konkrete film.  

Overblik 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Filmmusik/filmmusik?highlight=filmmusik
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_score
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/musik
http://www.imdb.com/?ref_=nv_home
http://www.naxos.com/musicinmovies.asp
http://www.allegro-c.de/formate/cmm.htm


Vilhelm, Thomas 

Det visuelle øre : filmmusikkens historie. - Systime, 

2005. - 325 sider, illustreret. 

(78.914) 

FAUSTNR.: 26023823 

Informativ og velskrevet bog om filmmusikkens        

historie med portrætter af udvalgte filmkomponister 

og -instruktører. Fokuserer ikke specielt på klassisk 

musik i film, men berører det i enkelte kapitler. 

 

Meinertsen, Per 

Lydens rolle : notater om lyd og musik til film. – Den 

Danske Filmskole, 2006.  

(77.61) 

FAUSTNR.: 26578264 

Let læst bog om lydens og musikkens rolle i film. For-

fatteren beskriver emnet ud fra egne erfaringer som 

tonemester på spillefilm og via mange citater af in-

struktører, filmkomponister o.a.  

Heri side 71-97: Filmmusik er et væsentligt fortælle-

redskab. 

Peter Schepelern: Musik der forædler.  

I: Filmmagasinet Ekko. - Nr. 56 (2012). - Side 88-90.  

Artikel om brugen af klassisk musik i moderne 

film. 

For særligt interesserede: 

 

Hickman, Roger 

Reel music : exploring 100 years of film music. - New 

York, Norton, 2006. - 526 sider, illustreret. 

(78.914) 

FAUSTNR.:  43788140 

En guldgrube af informationer om filmmusik gennem 

hele filmhistorien, herunder detaljerede analyser af 

musikken i udvalgte film. Indledende kapitel om film-

musikkens funktion og elementer med begrebsforkla-

ringer.  

Uddybende læsning 



Klassisk musik som filmisk virkemiddel – fire indfaldsvinkler 

 
 

1. Underlægningsmusik og ledemotiver   3. Medspil og modspil 
2. Åbningsscener       4. Musik som handlingselement 
 
 
 
Vær opmærksom på: 
 at mange af filmene ud over klassisk musik også har nykomponeret filmmusik på lydsporet - i sådanne til-

fælde er filmkomponisten nævnt 
 at YouTube-klip kan være beskåret i forhold til den oprindelige scene, derfor er der anført de tilsvarende 

scener i dvd’en, hvor det har været muligt  
 at musikken kan være kombineret med scener på anderledes måder i trailere 
 
 
 



1. Underlægningsmusik og ledemotiver  
Et klassisk musikstykke kan være med til at sætte grundstemningen i hele filmen og understrege filmens ide, eller 
det kan være en musikalsk kommentar til enkeltstående scener. Hvis der er tale om et kort brudstykke af en me-
lodi, som gentages, og som konsekvent er knyttet til bestemte personer eller handlinger, kalder man det ofte et 
ledemotiv. Men grænserne  kan være flydende. 
Læs: Ledemotiv og tematisk musik   
 
 
 
 
 

 
Det korte møde  
Brief encounter. 1945. Instruktør: David Lean. 
Et tilfældigt møde mellem to mennesker, der begge er gift, udvikler sig til en voldsom forelskel-
se. Rachmaninovs romantiske klaverkoncert er på lydsporet filmen igennem som effektfuld un-
derlægning til de lidenskabelige og konfliktfyldte følelser.  
 
Musik: Sergej Rachmaninov: Koncert for klaver og orkester nr. 2, c-mol, opus 18  
 
Se filmklip - Læs om filmen  - Se hele filmen på YouTube 

  
 
Mit Afrika  
Out of Africa. 1985. Instruktør: Sidney Pollack. Filmkomponist: John Barry. 
En romantisk filmfortælling om Karen Blixens tid i Kenya, til dels baseret på hendes bog Min 
afrikanske farm. I samspil med John Barrys nykomponerede filmmusik høres 2. satsen fra Mo-
zarts klarinetkoncert, især i Karens flashback og i scener med relation til hovedpersonernes 
kærlighedsforhold.  
 
Musik:  Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert for klarinet og orkester, A-dur, Køchel 622  
(2.sats : Adagio) 

 
 Se filmklip på YouTube (sammenklip) (DVD, fx scene 1) – Læs om filmen - Læs om filmmusik-

ken 
  

 
Barry Lyndon 
Barry Lyndon. 1975. Instruktør: Stanley Kubrick. Filmkomponist: Leonard Rosenman. 
Stanley Kubrick benyttede ofte eksisterende klassisk musik i sine film. I Barry Lyndon, som fore-
går i 1700-tallet, bruger han Händels Sarabande, omarrangeret og teknisk manipuleret fra kla-
ver til orkester af Leonard Rosenman, som markant ledemotiv for hovedpersonen, især i skæbne-
svangre situationer.  
 
Musik: Georg Friedrich Händel: Sarabande fra Suite for cembalo, d-mol, HWV 437  
 

 Se filmklip på YouTube, fx Åbningsscene og Death of Bryan (DVD scene 1 og scene 40) - Læs om 
filmen - Læs om filmmusikken i Det visuelle øre, side 274-275 - Se hele filmen på Filmstriben  

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/ledemotiv-og-tematisk-musik
https://www.youtube.com/watch?v=hubyFqSUaGA
http://en.wikipedia.org/wiki/Brief_Encounter
https://www.youtube.com/watch?v=LguRis_h1qc
https://www.youtube.com/watch?v=CKlA15b0Unc
http://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa_(film)
http://www.filmtracks.com/titles/out_africa.html
http://www.filmtracks.com/titles/out_africa.html
https://www.youtube.com/watch?v=yApCf7ln4WE
https://www.youtube.com/watch?v=kAvszMXYNeU
http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2438349000


2. Åbningsscener 
En åbningsscene i en film kan sammenlignes med en ouverture i en opera. Den rummer kimen til filmens univers, 
fanger stemningen og personerne i filmen og gør os forventningsfulde. Vi husker ofte åbningsscener - nogle gan-
ge fordi de har filmisk kvalitet, andre gange på grund af den musik, der er tilknyttet scenen. Musikken begynder 
ofte under forteksterne (opening credits). 
 
 
 
 

Raging bull 
1980. Instruktør: Martin Scorsese.  
Raging Bull – Tyren fra Bronx er et portræt af fyrrernes bokserlegende Jake LaMotta, som blev 
verdensmester, men tabte kampen om at få privatliv og professionel karriere til at hænge sam-
men. Intermezzoet fra operaen Cavalleria Rusticana danner lydspor til filmens indledningssce-
ne, hvor det akkompagnerer manden i ringen i slowmotion.  Intermezzoet bliver samtidig en 
slags hovedtema for filmen og dukker op i andre scener. 
 
Musik: Pietro Mascagni: Intermezzo fra operaen Cavalleria Rusticana  
 
Se filmklip på YouTube - Hør Nikolaj Koppels anbefaling af åbningsscenen - Læs om filmen - 

   Læs om filmmusikken i Det visuelle øre, side 282-283 
 
 
  

Værelse med udsigt  
A room with a view. 1985. Instruktør: James Ivory. Filmkomponist: Richard Robbins.  
Unge Lucy er på dannelsesrejse i Italien i begyndelsen af 1900-tallet og møder George, som 
ikke er et passende parti. Det skaber konflikt mellem følelser og konvention. Filmens åbnings-
scene er ledsaget af en tidstypisk arie og anslår både tematik og stemning i filmen. Arien lyder 
allerede under forteksterne (opening credits) og fortsætter i instrumental udgave lidt inde i 
filmen, ligesom den også afslutter filmen. 
 
Musik: Giaccomo Puccini: O mio babbino caro fra operaen Gianni Schicchi 
 
Se filmklip fra YouTube (trailer) (DVD scene 1) - Læs om filmen  

 
 
  

Antichrist 
2009. Instruktør: Lars von Trier. Filmkomponist: Kristian Eidnes Andersen. 
Et forældrepar har sex, mens deres dreng falder ud ad vinduet og dør. For sammen at komme 
sig over sorgen flytter de ud i en hytte i skoven, hvor der sker mærkelige og foruroligende ting. 
Indledningsscenen akkompagneres af Händels arie Lascia chi’io pianga, som spilles under for-
løbet. Musikken lyder igen, da filmen slutter, men høres ellers ikke.  
 
Musik: Georg Friedrich Händel: Rinaldo (Lascia chi’io pianga) 
 
Se filmklip på YouTube - Læs om filmen - Læs om filmmusikken 

https://www.youtube.com/watch?v=3N4uXfnH2aA
http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Film/2013/12/13/135924.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Raging_Bull
https://www.youtube.com/watch?v=cyQ4vkTwc4E
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Room_with_a_View_%281985_film%29
https://www.youtube.com/watch?v=gDW-mfIH3Fc
http://da.wikipedia.org/wiki/Antichrist
http://celluloidwickerman.com/2013/08/16/antichrist-lar-von-trier-and-handels-aria-lascia-chio-pianga/


3. Medspil og modspil 
Musikken kan understøtte filmens handling og scener – eller den kan stå i kontrast til det vi ser. På den måde kan 
man bruge musik som et filmisk virkemiddel til fx at forstærke en stemning – eller til fx at varsle kommende begi-
venheder. Det gælder også klassiske musikstykker. 
Læs: Parafraserende og kontrapunktisk musik 
 
 
 
 

Kongens store tale 
The king’s speech. 2010. Instruktør: Tom Hooper. Filmkomponist: Alexandre Desplat. 
Biografisk film om den stærkt stammende Prins Albert (Bertie), som mod sin vilje bliver gjort til 
kong George d.6. Med hjælp fra den uortodokse talepædagog Lionel Logue overvinder han sit 
handicap og gennemfører en skelsættende tale til befolkningen i anledning af den forestående 
2.verdenskrig. 2. satsen fra Beethovens 7.symfoni understreger situationens alvor.  
 
Musik: Ludwig van Beethoven: Symfoni nr. 7, A-dur, opus 92 (2.sats : Allegretto) 
 
Se filmklip på YouTube (DVD scene 11) - Læs om filmen  - Se hele filmen på Filmstriben 

  
 
 

Ondskabens hotel   
The Shining. 1980. Instruktør: Stanley Kubrick. Filmkomponister: Walter Carlos og Rachel El-
kind. 
Til sin filmatisering af Stephen Kings roman valgte Kubrick at bruge moderne kompositionsmu-
sik af Ligeti, Penderecki og Bartok. De markerede rytmer og disharmoniske klange passer per-
fekt til den psykologiske gyser om forfatteren Jack, som sammen med sin kone og søn skal til-
bringe vinteren på det isolerede Hotel Overlook. 
 
Musik: Béla Bartok: Musik for strengeinstrumenter, slagtøj og celeste, Sz 106 (3.sats: Adagio) 
 
Se filmklip på YouTube, fx  Tuesday (DVD scene 9: Tuesday) – Læs om filmen - Læs om  
filmmu sikken i Det visuelle øre, side 275-276. 

 
 

A Clockwork Orange  
1971. Instruktør: Stanley Kubrick. Filmkomponist: Walter Carlos. 
Klassisk musik bliver sjældent brugt til at illustrere vold, men det sker i science fiction-filmen om 
den utilpassede Alex og hans bandes voldelige adfærd i et autoritært samfund. Beethovens 9. 
symfoni er hovedpersonens yndlingsmusik og omdrejningspunktet i filmen, men der bruges og-
så andre klassiske musikstykker, som i scenen, hvor Alex manifesterer sit lederskab. Her er vol-
den nærmest koreograferet – med den lystige ouverture til Rossinis opera Den tyvagtige skade 
som modspil til den rå handling. 
 
Musik: Rossini, Gioacchino: Den tyvagtige skade (Ouverture) 

 
Se filmklip på YouTube (DVD scene 13: A real leader) - Læs om filmen - Læs om filmmusikken i 
Det visuelle øre, side 272-274 - Se hele filmen på Filmstriben 

 
 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/parafraserende-og-kontrapunktisk-musik
https://www.youtube.com/watch?v=W9UktXoM6Zw
http://en.wikipedia.org/wiki/The_King's_Speech
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2868033300
https://www.youtube.com/watch?v=3t60oY0TbTU
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shining_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=HtRGeyznv7k
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange_(film)
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2711929800


Godfather  
1972. Instruktør: Francis Coppola. Filmkomponist: Nino Rota. 

Godfather-trilogien følger en siciliansk mafiafamilie i USA over flere generationer. I en scene i 
Godfather 1, hvor hovedpersonens nevø døbes, krydsklippes mellem dåbshandlingen og trosbe-
kendelsen i kirken – og likvideringen af Michael Corleones rivaler. Alt sammen til lyden af Bachs 
orgelmusik, som således både spiller med og imod handlingen. 
 
Musik: Johann Sebastian Bach: Passacaglia og fuga for orgel, c-mol, BWV 582 
 
Se filmklip på YouTube (DVD scene 21: Baptism and murder) - Læs om filmen – Læs om filmmu-
sikken i Det visuelle øre, side 191. 
 

 
 
Rumrejsen år 2001  
2001: A space Odyssey. 1968. Instruktør: Stanley Kubrick. Oprindelig filmkomponist: Alex North 

Til sin berømte science fiction film Rumrejsen år 2001 havde Stanley Kubrick allerede sat film-
komponisten Alex North til at skrive musikken, men udskiftede den i sidste ende med kendte 
klassiske musikstykker. Siden har det været ivrigt debatteret, hvilket lydspor der passer bedst 
til filmens fortælling og billedside. Spiller musikken med eller imod handlingen? Se klip og døm 
selv! 
 
Se filmklip på YouTube: Dawn of man og Space docking /Alex North  
Se filmklip på YouTube: Dawn of man /Richard Strauss (DVD scene 3: Dawn of man) 
Se filmklip på YouTube: Space docking/Johann Strauss (DVD scene 4: From earth to the moon) 
 
Musik:  Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, opus 30 (Solopgang) 
Musik:  Johann Strauss: An der schönen blauen Donau, opus 314 
 
Læs om filmen – Læs om filmmusikken - Læs om filmmusikken i Det visuelle øre, side 270-272 

   - Se hele filmen på Filmstriben 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EfbYp9oaIT8
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Godfather
https://www.youtube.com/watch?v=256NgMW4tQw
https://www.youtube.com/watch?v=U2iiPpcwfCA
https://www.youtube.com/watch?v=q3oHmVhviO8
http://da.wikipedia.org/wiki/Rumrejsen_%C3%A5r_2001
http://en.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(soundtrack)
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2713304500


4. Musik som handlingselement 
I nogle film indgår et stykke (klassisk) musik som et element i handlingen på en sådan måde, at vi og personerne i 
filmen oplever musikken synkront, fx via en radio eller nogle musikere, der spiller. Dette begreb kaldes også die-
getisk musik. Men der er ikke altid skarp afgrænsning imellem funktionerne. Somme tider hører vi musikken, før 
vi ser lydkilden, eller musikken bliver omdannet til underlægningsmusik i en efterfølgende scene. 
Læs: Synkron og asynkron musik 
 
 
 

En verden udenfor  
The Shawshank redemption. 1994. Instruktør: Frank Darabont. Filmkomponist: Thomas New-
man. 
Bankmanden Andy bliver uskyldigt fængslet, men udnytter sine finansielle evner til at afsløre 
den korrupte fængselsdirektør. Med en pludselig adgang til en pladesamling i fængslet får han 
en mulighed for at sætte smuk musik fra verden udenfor på grammofonen og spille den ud over 
højttalerne til fangerne i fængselsgården. 
 
Musik: Wolfgang Amadeus Mozart: Sull'aria...che soave zeffiretto - duettino fra operaen  
Figaros bryllup 

 
Se filmklip på YouTube (DVD scene 10) - Læs om filmen - Se hele filmen på Filmstriben 

 
 
 

Shine  
1996. Instruktør: Scott Hicks. Filmkomponist: David Hirschfelder. 
Biografiske film om komponister eller musikere er logisk nok ofte fyldt med musik, som indgår i 
filmens handling. Filmen om den mentalt syge pianist David Helfgott er ingen undtagelse. I en 
scene i filmen hopper David i trampolin med musik af Vivaldi i ørerne. Vi hører musikken både 
før og samtidig med hovedpersonen – han via hovedtelefonerne, vi udenfor. Scenen indledes 
med lyden af Beethovens 9.symfoni, der lyder fra en radio, som slukkes. 
 
Musik: Antonio Vivaldi: Motet, RV 630 : Nulla in mundo pax sincera 
 
Se filmklip på YouTube  (DVD scene 19: Trampolinscene) - Læs om filmen  

 
  

 
Driving Miss Daisy  
1989. Instruktør: Bruce Beresford. Filmkomponist: Hans Zimmer. 
Den sorte chauffør Hoke er ansat hos den rige sydstatsskvinde Miss Daisy. Alt ånder idyl, mens 
Miss Daisy lytter til arien Sang til månen, som spilles i stuens radio. Hoke hører også musikken, 
mens han går frem og tilbage og opvarter Miss Daisy, og vi hører med – både inden for i huset 
og udenfor, hvor billedsiden bl.a. viser blomstrende frugttræer. Et godt eksempel på, at der ikke 
er skarpe grænser mellem synkron og asynkron musik. 
 
Musik: Antonin Dvorak: Sangen til månen (Mesicku na nebi hlubokém) fra operaen Rusalka  

 
Se filmklip på YouTube (DVD scene 5) - Læs om filmen  

  
 
 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/synkron-og-asynkron-musik
https://www.youtube.com/watch?v=azWVPWGUE1M
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?filmid=2933246000
https://www.youtube.com/watch?v=s6X9u97v-8w
http://en.wikipedia.org/wiki/Shine_%28film%29
https://www.youtube.com/watch?v=HlQA3Ew-Owc
http://en.wikipedia.org/wiki/Driving_Miss_Daisy


 Vælg dine yndlingsscener eller gå på opdagelse i nogle af de andre film.  
 Hvordan spiller billeder og musik sammen? Hvordan bruges det klassiske musikstykke som filmisk virke-

middel?  Virker det efter hensigten?  
 Hvorfor er netop denne musik udvalgt til filmen? Prøv at lege med at sætte et andet stykke musik til en 

scene. Eller se scenen uden musik. Hvilken effekt har det? 
 Når et stykke klassisk musik er benyttet i en film, er det ofte beskåret og omarrangeret for at få musik og 

billedside til at spille sammen. Prøv at høre musikstykket sammen med filmen og i sin helhed uden billeder 
– før eller efter filmen. Er der ændret ved den originale musik? Er der forskel på musikoplevelsen med og 
uden det visuelle? 

 Betyder det noget, at der er tale om (kendt) klassisk musik? Kan den klassiske musik udtrykke noget, som 
nykomponeret filmmusik ikke kan? 

 Klassisk musik, brugt i film, har været med til at udbrede kendskabet til den pågældende musik. Brug de 
omtalte film til at lære nogle af de klassiske musikstykker at kende. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klassisk musik brugt som filmisk virkemiddel – hvordan?  
 
 Johannes Brahms: Ungarsk dansk nr. 5 > Diktatoren  
 Gaetano Donizetti: Il dolce suono fra operaen Lucia di Lammermoor > Det femte element 
 Georg Friedrich Händel: Lascia chi’o pianga fra operaen Rinaldo > Farinelli 
 Gustav Mahler: Adagietto fra Symfoni nr. 5 > Døden i Venedig 
 Wolfgang Amadeus Mozart: Confutatis fra Requiem > Amadeus 
 Jacques Offenbach: Barcarolle fra operaen Hoffmanns eventyr > Livet er smukt 
 Arvo Pärt: Fratres > There will be blood 
 Giuseppe Verdi: Dies Irae fra Requiem > Den enfoldige morder 
 
 

 
 
 
 

 Top 10 Classical Music Moments in Cinema 
 Et bud på de ti bedste filmscener med klassisk musik fra tidsskriftet The Gramophone. Med Filmklip. 
 
 Stævnemøde mellem film og klassisk musik  
 Anbefalinger af film, der benytter klassisk musik.  Af Flemming Mikkelsen, Fredensborg Bibliotekerne. 
 
 Top ti klassisk musik på film 
 Anbefalinger af film, der benytter klassisk musik. Af Susanne Buus, Københavns Biblioteker. Med link til  
 filmklip. 
 
 10 pieces of classical music you know thanks to the movies 
 Eksempler på klassisk musik, der er blevet kendt via film. Med filmklip. 

Inspiration 

Mere inspiration 

https://www.youtube.com/watch?v=monaXOpmH1U
https://www.youtube.com/watch?v=4MR6D7tL38U
https://www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY
https://www.youtube.com/watch?v=Ata-b2QSU4o
https://www.youtube.com/watch?v=1b2pyEvp8ls
https://www.youtube.com/watch?v=8EIOa-c_1IU
https://www.youtube.com/watch?v=ugTbwvVuLKA
https://www.youtube.com/watch?v=Wr1l48Pd-m8
http://www.gramophone.co.uk/features/focus/top-10-classical-music-moments-in-cinema
http://www.fredensborgbibliotekerne.dk/web/1060.html
https://bibliotek.kk.dk/temaer/musik/blog/top-10-klassisk-musik-film
http://flavorwire.com/352345/10-pieces-of-classical-music-you-know-thanks-to-the-movies/

