
1   Kdo so glavni predstavniki klasicizma v glasbi  
in kako jih imenujemo s skupno oznako?

2   Kako se je Joseph Haydn glasbeno udejstvoval 
kot deček?

3   Kje je kasneje služboval in kaj je delal?

4   Za razvoj katerih glasbenih oblik je Haydn 
najpomembnejši?

5   Katera simfonija je danes med najpogosteje 
izvajanimi?

• Razišči, zakaj se Haydnova Simfonija op. 45 
imenuje Simfonija slovesa. Na spletnem portalu 
YouTube poslušaj in si oglej posnetek zadnjega 
stavka (najdeš ga pod pojmi Farewell Symphony 
– Finale).

• Vsako leto se v Nemčiji odvija festival, na 
katerem izvajajo samo Haydnova dela.  
V katerem mestu in zakaj prav tam?

• Skladatelja Joseph Haydn in Antonio Vivaldi sta 
napisala glasbeni deli s podobnima naslovoma. 
S čim sta deli povezani?

PONOVI

POVZETEK

• Najpomembnejši skladatelji tega obdobja 
so bili Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart in Ludwig van Beethoven. 
Imenujemo jih dunajski klasiki.

• Avstrijski skladatelj Joseph Haydn je 
pomemben za razvoj simfonije in godalnega 
kvarteta (oče simfonije in godalnega 
kvarteta) ter za razvoj sonate.

• Med njegovimi najpogosteje izvajanimi deli 
je Simfonija z udarcem na pavke ali Simfonija 
presenečenja.

ANEKDOTA :)

Haydn je slovel po tem, da je lahko takoj, ne da bi vadil, zaigral tudi 
najzahtevnejše skladbe. Nekoč ga je Mozart izzval, da sta stavila za zaboj 
šampanjca. Dal mu je note in trdil, da skladbe ne bo mogel zaigrati. Haydn 
je nekaj časa brezhibno igral, potem pa se je moral ustaviti na mestu, kjer je 
vsaka roka igrala na drugem koncu klaviature, na sredini med njima pa je bila 
napisana še nota c1.

»Tega se pa res ne da zaigrati,« je jezno rekel Haydn.

Potem je mladi Mozart sedel za klavir in zaigral ton c1 na sredini z nosom.

Mladi se iz mojega 
primera lahko naučijo 
to, da iz nič lahko nekaj 
nastane. Kar sem postal, 
sem dosegel s trdim 
delom.  
(Joseph Haydn)

MINUTA ZA RAZMISLEKc) Katero glasbeno obliko prepoznaš?

č)  Zakaj se simfonija imenuje Simfonija z udarcem na pavke ali 
Simfonija presenečenja?
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