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WOLFGANG AMADEUS MOZART  
VAR EGENTLIG DØBT…

Mozart

Johannes
Chrysostomus

Wolfgangus
Theophilus

Så W.A. Mozart burde egentlig være J.C.W.T. Mozart… 
Mozart kaldte sig aldrig selv ‘Wolfgang Amadeus’ 



MYTERNE

En Hegelsk apoteose; den levendegjorte  
musikalske perfektion, som Gud kaldte til sig  
i en alder af 35? 

En hysterisk grinende, lært idiot (“idiot savant”) 
som vi bl.a. kender fra filmen ‘Amadeus’. 

En ekstremt kyndig, arrogant – og til tider  
snobbet – person. 

En musikalsk traditionalist … eller rebel?!



VIDUNDERBARNET

Mozart som barn, malet i 1763

Født d. 27/1-1756 i Salzburg 

Far Leopold er vice-kantor ved 
ærkebiskoppen af Salzburgs hof. 

Tre år gammel begynder Mozart at  
spille cembalo (siden også violin  
og orgel).  

Komponerer sine første værker da 
han var fire år. 



VIDUNDERBARNET…
Mozart vækker opsigt og fra  
1762 - 1766 (!) tog Mozart på turné  
med sin far og søster. 

Turen går til bl.a.München, Wien, Köln, Augsburg,  
Mannheim, Frankfurt, Bruxelles, Paris, London, Haag, 
Amsterdam, Dijon, Lyon, Genève og Lausanne… 

Under opholdet i London skriver Mozarts sine første tre 
symfonier.



VIDUNDERBARNET…
Tilbage i Salzburg i 1767 skriver  
Mozart (11 år gammel) sin første  
opera “Apollo og Hyacint”. og  
året efter fulgte endnu to operaer. 

I 1769 bliver den 13-årige Mozart udnævnt til koncert- 
mester hos ærkebiskop Schrattenbach i Salzburg. 

1769 - 1773: Flere ophold i Italien 

1773: Ærkebiskop Schrattenbach dør … Mozart får en 
 ny arbejdsgiver Ærkebiskop Colloredo.



DEN UNGE MOZART…
Ærkebiskop Colloredo bryder sig ikke  
om Mozarts rejser. Mozart beslutter sig  
for at forlade Salzburg i 1776. 

Han forsøger sig i München, Augsburg  
og Mannheim, men får ingen stilling.  
Forelsker sig (til federens vrede) i Aloysia Weber.  
Rejser til Paris i et forsøg på at finde arbejde, uden held. 

Moderen dør under opholdet i Paris.  
På vej hjem erfarer han at Alyosia har fundet en anden.  
Han får sin stilling i Salzburg tilbage i 1779…

Mozart malet i 1777



DEN FRIE KUNSTNER  
1782-1791
1782 Endeligt brud med biskoppen.  
Mozart flytter til Wien og ernærer sig  
som uafhængig komponist. 

1782 Gifter sig med Aloysias lillesøster Constanze, 
de får seks børn, hvoraf to overlever barndommen. 

1784 Bliver frimurer (“Mester” i ’85) 

1786 Møder digteren Lorenzo Laponte 
med hvem han laver nogle af sine  
bedste operaer.

Constanze i 1782

Mozart i 1782



DEN FRIE KUNSTNER  
1782-1791
Mozart stor succes, men lever over  
evne og er altid i gæld. 

Omkring 1788 daler populariteten (men  
ikke gælden!) - får et come-back i ’89 (“Cosí fan tutte”) 

Mozarts helbred skranter mer tog mere  
(bl.a. nyreproblemer) og i efteråret 1791  
pådrager han sig en streptokoinfektion. 

Til det sidste arbejder han på en døds-  
messe (Requiem) –en anonym bestilling. 

Han dør natten mellem d. 4. og 5/12-91 Constanze i 1782

Mozart i 1782


