
Mozart: Koncert for fagot og 
orkester i B-Dur, KV 191 
Koncerten er komponeret i 1774. Mozart er på det tidspunkt 18 år gammel og har skrevet over 25 
symfonier og en håndfuld operaer. Koncerten er hans første for en træblæser. Det menes at han 
skrev i hvert fald tre fagotkoncerter mere, men de er gået tabt.


Fagotten var et noget andet instrument i 1774 end i dag; på den tis havde instrumentets mekanik 
blot tre-fire klapper og resten fungerede i princippet som en blokfløjte. Koncerten er ret virtuos for 
instrumentet, men Mozart havde en god forståelse for instrumentet muligheder (og udfordringer) 
og værket er meget velskrevet for instrumentet.


Koncerten varer ca. 17 minutter og falder – helt efter bogen – i tre satser:


I. Allegro (“Munter”/“Hurtig”)

II. Andante ma adagio (“gående, men roligt”)

III. Rondo. Tempo di Menuetto (“Rondo - tempo som en menuet”)


NB: De tidsangivelser der bruges i denne tekst, referer til indspilningen med Guilhaume Santana (fagot), Orchestra 
Mozart & Claudio Abbado (dir) [Deutsche Grammophon 477.9331


I. Allegro 
Første sats er i det man kalder en “Sonateform”. Det vil sige, at værket følger en overordnet 
struktur: 


Ekspositionsdel: Her præsenterer komponisten sine idéer, oftets to temaer der står i 
kontrast til hinanden (hovedtema og sidetema).

Gennemføringsdel: Her leger komponisten med sine temaer og solisten får lov at brillere.

Reprise: Musikken fra ekspositionsdelen vender tilbage, men istedet for at udvikle sig hen 
mod gennemføringsdelen, arbejder den sig hen mod satsens afslutning. I stedet for at 
slutte brat, tilføjes en Koda (“Hale”) der runder musikken af.


[0:00] Ekspositionsdel - orkesterIndledning. Hovedtema (HT) i horn og violiner; et muntert og 
energisk fanfare-tema:





[0:20] Sidetema (ST) i violinerne

Et mere afdæmpet, men stadig 

glad melodi…


[0:33] En lille eftersætning til ST og fra [0:41] begynder en tydelig afrunding aforkesterets 
indledning.


[1:06] Solisten kommer på banen og spiller HT, men kan ikke dy sig for at vises sig lidt med et løb 
i hurtige toner, som orkesteret straks imiterer. [1:26] Solisten folder sig mere ud og vi må vist vente 
lidt med at høre ST igen…


[1:51] Oboer og horn indvarsler sidetemaet med en fanfare, præcis som vi hørte 
det første gang. ST kommer som ventet … men ikke hos solisten! I stedet er det 
violinerne der spiller det, men solisten spiller en modstemme med store spring og 
andet godt…


[2:18] Vi fornemmer at første afdeling lakker mod enden og vi er igang med en overledning til…
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[2:35] Gennemføringsdelen hvor solisten nærmest har en samtale med orkesteret.


[3:11 - 3:25] Solisten er alene og spiller en “Kadence” (Cadenza) – der er et frirum for solisten til at 
vise sig frem. Der er ikke skrevet noget ned i noden og på Mozarts tid var det almindeligt at 
improvisere. I dag spiller man ofte en nedskreven kadence, men nogle solister laver stadig deres 
egne…


[3:25] Repisen 

Vi hører, som i starten, HT spillet af horn og violiner. Solisten slutter sig til efter den første frase.


[4:42] Sidetema – denne gang spillet af solisten


[5:10] det lyder næsten som om ST kommer igen, men så alligevel, det er vist lidt ‘afrundende’…


[5:28] Endnu en kadence for solisten


[6:10] Koda En lille afrundende ‘hale’ slutter satsen.


II. Allegro ma adagio  
Anden sats er altid det rolige hvilepunkt i en instrumentalkoncert - oven på den sprudlende 
førstesats kommer et stykke lyrisk musik … inden det går løs igen i tredie sats :-)


Formen er ret enkel: A - B - A - B/Koda 

0:00 [A] Satsen starter med temaet i violinerne. Temaet er roligt og svæver nærmest over 
orkesterets akkompagnement. 

Temaet falder i to fraser:


a)


b)


og en lille overgang        inden…


0:36 Solisten gør sin entré med temaet, der igen falder i to afsnit; a) der er magen til det orkesteret 
lige har spillet og b) en udbygning af orkesterets anden frase


1:11 [B] Nyt tema – denne gang et mere aktivt tema, der i modsætning til hovedtemaet driver 
musikken fremad.


B-delen falder i tre afsnit:

1:11 Solist præsenterer det nye tema - i en samtale med orkesteret…

1:56 Et lille mellemspil

2:06 Et overraskende skift i musikken - mørkere, mere indadvendt


2:36: [A] A-temaet vender tilbage … men hov! Solisten starter forfra på 2:42, nærmest som en lille 
canon.


3:43 [B] B-delen vender tilbage.


4:43: Lille mellemspil


4:51: Kadence


5:38: Koda … slut på anden sats.
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III. Rondo. Tempo di Menuetto 
En Rondo er et stykke “Lagkage-musik”; et tema (lagkagebund) præsenteres – der sker noget 
andet (fyld) – tema igen (lagkagebund) – noget andet – bund osv.


“Tempo di Menuetto” (Tempo som en menuet) 

En menuet var den del af den barokke dansesuite, efter Ludvig d. 14. hof som forbillede. 
Menuetten overlevede som musikalsk form. Det er en sats i 3/4 i et elegant fremadskridende 
tempo, med tydelig tyngde på det første slag.


0:00 Rondotemaet (vores lagkagebund):

Satsens starter med rondo-temaet spillet af orkesteret

a           	 	 	 	            a’	 	 	 som gentages…




b	 	 	 	 	       …og så kommer a igen (uden gentagelse).


0:38 Episode I (fyld mellem lagkagebundene); hver episode har tre led.


a) 0:38 Solistenblander sig med en dansende linie i “trioler” (= tre toner på hvert slag).

b) 0:49 Nyt karakter; elegant - efter et enkelt udbrud lader solisten orkesteret klare ærterne, 

mens han holder en lang tone frem til 1:00 hvor han kommer ind igen og elegant afrunder 
afsnittet.


c) 1:11 En overraksende mørk og dramatisk figur indvarsler fagottens tredie indspark. Det 
skal lige til at blive dystert og mørkt, men det viser sig at det ikke er så slemt alligevel og 
musikken lander tilbage i…


1:20 Rondotema II

Men det er blot en kort antydning; der spilles kun et a-stykke…


1:31 Episode II

a) 1:31 Det starter ret dramatisk med et håndfast tema i fagotten og strygere der 

understreger dramatikken med enkelte accentuerede toner

b) 1:43 Pyh! Stormen drevover og musikken blev mere lyrisk med en melodilinier der sniger 

sig mere og mere opad ved hjælp af kromatin (halvtonetrin).

c) 1:52 Den dramatiske musik vender tilbage, med et par krøller i fagotstemmen


2:03 Rondotema III

Igen får vi blot et enkelt a-stykke…


2:14 Episode III


a) 2:14 Vi lægger ud med et nærest legende, lidt pjattet tema

b) 2:26 Hov…det minder lidt om solistens første musik i Episode I

c) 1:31 En lidt mere eftertænksom musik fører os til [2:40] en lille kadence, inden


2:53 Rondotema III

Endelig får vi hele temaet tilbage! Men denne gang er det vores solist der spiller temaet, der indtil 
nu kun har været spillet af orkesteret. Når vi når til B-stykket kan solisten ikke stå for fristelsen til 
at bryde ud i variationer – men orkesteret fortsætter, helt efter planen.


3:20 Koda Vi skal til at runde af… 3:02 kommer en mini-lilleput-kadence, inden vi sidste gang 
hører rondotemaet (a) og fra 3:47 er der ingen vej tilbage; violinerne spiller fejende linier af hurtige 
toner og så er det slut!
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