
Claude Debussy 1862-1918 
[Achille-Claude Debussy]

• Voksede op i små kår; faderen havde en porcelæns-
forretning, men var udygtig som købmand, moderen 
var syerske.


• Da den Fransk-Preussiske krig (1870-71) brød ud 
sendte forældrene Debussy i sikkerhed hos en faster i 
Cannes.


• I Cannes begyndte han at spille klaver som syv-årig og 
udviste stort talent.


• Han blev optaget på konservatoriet som 10-årig.

• Tidligt vandt han et ry som pianist, men blev mere og 

mere optaget af at komponere.

• I sommerene 1880-83 er han huspianist og musiklærer 

hos den russiske aristokrat Nadezhda von Meck.

• 1884 vinder han den prestigefyldte “Prix de Rome” og 

får et tre-årigt ophold på det franske akademi i Rom 
(han kan ikke udstå det).


• Skriver i starten mange sange og er stærkt optaget af 
litteratur, navnlig lyrik.


• Ved verdensudstillingen i Paris i 1889 oplever han et 
gamalan-orkester fra java, der gør stort indtryk og 
påvirker fremover hans musik i en peget personlig 
retning.


• I 1892 revolutionerer han den franske musik med 
værket “Prélude á ‘l’après-midi d’un faun’”


• I 1902 får han et stort gennembrud med operaen 
“Pelleas et Mélisande”


• Debussy dør af cancer d. 25. marts 1918, 55 år 
gammel

Mest berømte værker


Suite Bergamasque (m. bl.a. “Clair de lune”)

Children’s Corner (m. bl.a. “Golliwok’s Cakewalk”)

Prélude á ‘l’après-midi d’un faun

Strygekvartetten

Operaen “Pelleas et Milesander”

Orkesterværket “La Mer”

“Kunstværker skaber regler; 
regler skaber ikke kunstværker.” 

–Claude Debussy

“Musikken er stilheden 
mellem tonerne”  

–Claude Debussy

Claude Debussy 

Petite Suite  
Oprindeligt skrevet for to klaverer i 1886-89 
Version for orkester af Henri Büsser i 1907 

Orkesterbesætning: 
2 fløjter (heraf én piccolo), 2 oboer (heraf én engelskhorn), 2 klarinetter, 2 fagotter,  
2 horn, 2 trompeter, slagtøj, harpe og strygere 

Petite Suite er skrevet for to klaverer og er formentlig tiltænkt 
dygtige amatører (formentlig skrevet på opfordring af Debussys 
forlægger Durand). Stykket står i kontrast til de øvrige, mere 
eksperimenterende værker Debussy skrev på samme tid. 

Debussy fandt meget ofte inspiration i litteraturen og det er også 
tilfældet her, hvor han har taget udgangspunkt i Paul Verlains 
digtsamling “Fêtes galantes”, der er en pastiche på 1700-tals 
aristokrati i landlige omgivelser. 

En bateau (sejltur) 
Satsen beskriver personer i en sejlbåd ved skumringstid. 
Musikken er ikke svær at høre som ‘vandmusik’. I digtet er 
der en forventning om en romance, der dog ikke bliver itl 
noget – en lille skuffelse kan også høres i musikken… 

Cortège (retinue)  (Procession (følge)) 
Digtet beskriver en dame i selskabet der trækker sig tilbage, 
fulgt at sin abe, kledt i livere, og en pagedreng. 

Menuet og  Ballet 
De to sidste satser er ikke skrevet til specifikke digte, men er 
blot inspireret af stemningen i samlingen. 

Værkets ligefremhed og fine melodier gjorde stykket til en succes og 
det er transkriberet (bearbejdet) til en lang(!) række andre 
instrumenter. Mest berømt er versionen for orkester, der blev udført 
af Henri Büsser i 1907. 


