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Til læreren:

• Dette materiale er til inspiration for undervisningen både før og efter, I skal 
se PixiOpereaen Papageno og Papagena. 

• Operaen er skabt af Kongelig operasolist, Simon Duus, der både har skrevet 
de nye tekster, instrueret forestillingen og udviklet det scenografiske univers.

• Operaens titel er inspireret af operaen Tryllefløjten af Mozart, og der er små 
referencer i forestillingen til fx panfløjte, en fugl og et fantasifuldt par i form af 
Papagen og og Papagena. I kommer også til at høre kendt musik derfra, men 
handlingen er mere leg med opera, end det er Tryllefløjten, hvorfor materialet 
ikke som sådan handler om den. 

• I stedet dykker vi ned i karaktererne, i opera som kunstart, i Mozart og i, 
hvordan man laver teater. Forestillingen kræver absolut ingen forudsætninger, 
da den i sig selv er en introduktion til kunstarten i et sjovt og legende format. 

• I kan derfor frit udvælge nogle opgaver, som er relevante for jeres klassetrin 
og evt. vende tilbage til flere på et senere tidspunkt. 

• Vi glæder os til at se jer!
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Kapitel 1 Dansk

Lektion 1: Hvad handler Papageno og Papagena om?



Hvem møder vi i operaen?

Frederik Rolin

I operaen møder vi Frederik

– det er ham her:

Han vil gerne synge en 

Koncert, og han vil også gerne 

fortælle børn om opera. Men Julie,

som er forestillingsleder, synes ikke

det lykkes så godt for ham, så hun har en  

anden idé.

Julie MeeRa Albertsen

Julie er forestillingsleder, og det 

betyder, det er hende, der skal 

sørge for, at alt er klar på 

scenen, og at forestillingen kører 

som aftalt. Men det er også 

vigtigt at kunne improvisere, når 

noget går galt. Julie har en god 

fantasi og må hjælpe Frederik, så 

det med opera bliver lidt sjovere.



Kristoffer Hyldig Pip Hansen

Kristoffer er pianist, og det 
er ham, der spiller på det 
store flygel til alle sangene. 
Kristoffer passer også på  
Pip Hansen engang 
imellem. Pip Hansen kan 
nemlig godt lide at sidde og 
falde lidt til ro på flygelet. 

Pip Hansen er 
Kristoffers fugl. Han 
spiser både spelt, 
pitabrød og andre 
korntyper. Han får 
nogle gange ondt i 
maven, især hvis han 
bliver luftsyg, hvilket 
man godt kan blive, 
hvis man flyver for 
vildt.



Handling 

Frederik og Julie har egentlig lavet en ret god plan for, 
hvad der skal ske, når I kommer for at opleve deres opera. 
Frederik skal synge en koncert og Kristoffer skal spille til. 
Frederik siger nemlig, at han ikke er så meget for det der 
med teater og skuespil. Han kan godt lide at synge koncert 
om Tryllefløjten med sin panfløjte i sit fine kjolesæt. Men 
det går ikke altid, som man planlægger. Man kan blive 
nervøs eller tørstig midt i det hele. Men så kan man jo 
bare bruge sin fantasi og lege, at man er en anden, måske 
en prins eller måske en figur fra Tryllefløjten, der hedder 
Papageno, som drømmer om at få en ven – ja helst en 
kæreste. Eller tænk at være en prinsesse eller være 
Papagena, som ved alt om, hvordan man bliver kærester 
og som synger som en fugl – Papageno elsker fugle. Især 
Pip Hansen, som han har med sig overalt, mens han prøver 
at fange flere fugle.  Men ikke alle ved, hvordan man 
passer godt på en fugl, og så kan man godt blive uvenner.



Lav en tegneserie
Frederik vil synge en fin koncert og fortælle om 
opera, men det går ikke så godt – faktisk rigtig 
skidt for det meste. Julie foreslår derfor, at de 
skal lege opera i stedet for. Inspireret af to 
figurer fra Tryllefløjten (Papageno og Papagena), 
som gerne vil være venner (og kærester), går de 
i gang med en leg fuld af fantasi, musik og sang. 

Til højre kan I få et lille overblik over, det I skal 
opleve. 

Opgave:

Tegn i et eller flere felter under teksten, hvad 
der kommer til at ske i forestillingen.

Papageno og 
Papagena
mødes og 
bliver venner.

Papagena
har et uheld 
med Pip 
Hansen 
første gang, 
hun møder 
ham.

Papagena
bliver sur og 
stikker af, og 
Papageno er 
meget  ked af 
det.

Til sidst 
kommer 
Papagena
tilbage og de 
bliver gode 
venner igen.



Sæt cirkel om, hvad I nu ved, der 

er med i forestillingen?

Find de rigtige biller, hvor du kan se:

• En fugl der flyver og bliver luftsyg

• Et klaver (flygel), Kristoffer kan spille på

• Masker der viser, at i teater kan man spille glad eller 
sur

• Noder Kristoffer kan spille musik efter

• To der er gode venner (Frederik og Julie)

• En flot panfløjte Frederik kan blæse i

Se på sætningerne igen:

• Hvilke ord er en ting, personer eller dyr? (Navneord)

• Hvilke ord beskriver noget? (Tillægsord)

• Hvilke ord er noget man kan gøre? (Udsagnsord)



I teater er der 
mange måder 
at fortælle 
historien og 
personernes 
følelser på

Historier kan opføres som 
teater. Ud over skuespil, kan 
teater også være med musik, 
sang og dans. Mange af de 
stykker, Det Kongelige Teater 
spiller er langt over 100 år 
gamle. 

Der er mange forskellige måder 
at udtrykke en historie på, når 
man står på en scene. Man kan 
fx fortælle, om man er glad 
eller sur.

• 1. I opera synger skuespillerne (som 
hedder sangere). Nogle gange er der 
også replikker, men i de store 
operaer, synges alt, hvad der skal 
siges. Så bliver rollernes følelser 
endnu tydelige – lidt lige som i 
musical, men opera er meget 
gammelt - helt fra 1600 tallet, og de 
synger uden mikrofon.

• 2. I skuespil spiller man roller og siger 
replikker til hinanden.

• 3. Ballet er en form for dans, som har 
eksisteret siden 1600 tallet. I ballet 
taler man med kroppen i stedet for 
med ord. Hvilke andre former for 
dans, kender I ?

• 4. Musik. Til både ballet og opera 
hører der også musik. Nogle gange 
sidder der et helt orkester og spiller, 
og andre gange er det optaget musik, 
der spilles. I Papageno og Papagena
er det en pianist, der spiller på et 
flygel. Kan I huske, hvad han hedder?



Kapitel 2 MUSIK

Lektion 2: Wolfgang Amadeus Mozart 



Wolfgang 
Amadeus Mozart

• Mozart blev født i en meget 
musikalsk familie og var selv et 
stort musikalsk talent. Han 
kunne spille cembalo fra han 
var 3 år og begyndte at skrive 
musik, det hedder at 
komponere, da han var 5 år. 
Senere spillede han også 
klaver, orgel og violin.

• Mozart kunne læse noder og 
spille i takt, før han kunne 
læse, regne og skrive.

• Mozart var berømt for at 
skrive musik. Hans mest 
berømte værker er bl.a. 
Tryllefløjten, Figaros Bryllup og 
Don Giovanni.

• Mozart rejste rundt i det 
meste af Europa (i hestevogn!) 
for at lære mere om musik og 
vise sit talent for så mange 
som muligt. Han skrev over 
600 musikværker, inden han 
døde allerede som 35-årig. 

•

Mozart blev født i 1756 i 
Salzburg i Østrig og 
døde i 1791 i Wien. Han 
er en af de største 
komponister, der 
nogensinde har levet.

Lyt til det musikstykke Mozart skrev 
som 5-årig. (Klik på billederne).

Lyt til en bid (Dies Irae) fra det sidste 
musikværk, Mozart skrev før sin død , 
nemlig Mozarts Requiem.

https://youtu.be/bke8MvLws5M
https://youtu.be/0T7eMctuJLQ


Opgave:

Quiz om 
Mozart

1. Da Mozart var 3 år kunne han:

a. Læse bøger

b. Spille musik

c. Spille fodbold

2. Mozart skrev sin første melodi 
som:

a. 8-årig

b. 5-årig

c. 20-årig

3. Mozart spillede:

a. Guitar

b. Trommer

c. Klaver

4.     Mozart skrev fx.:

a. Tryllefløjten

b. Phantom of the opera

c. Star Wars

5. Mozart optrådte i:

a. Australien og Asien

b. Mange europæiske storbyer

c. USA 

6. Mozart døde som 35 –årig mens han 
skrev:

a. Mozarts Requiem

b. En menuet

c. En opera

Se svar på sidste side.



Lektion 3: 
Hvad er opera?

Foto: Camilla Winther



Hvad består en opera af?
En historie 

Mange operaer – også dem for 
voksne - er lavet efter en god historie 
med en handling og nogle følelser, vi 
kan genkende og tænke over. 

Teksten til en opera, som sangerne skal 
synge, kalder man en libretto. Det 
betyder ”lille bog”, men ofte er det en 
tyk bog. Mange voksenoperaer varer 
omkring 3 timer. 
Papageno og Papagena varer kun 35 
minutter, da det er en Pixiforestilling.
Det er Simon, der har skrevet librettoen. 
Det er ham, der er på billedet på 
foregående side. 

Scenografi

Scenografien er hele billedsiden af en 
opera, hvor man kan se, hvordan der 
ser ud, der hvor det foregår. I kan lære 
meget mere om kostumer, rekvisitter, 
kulisser og teknik i kapitel 3

Fortsættes…



Operasangere
I en opera synger skuespillerne for det 
meste i stedet for at tale. Derfor kalder vi 
dem operasangere, selvom de også spiller 
skuespil samtidig med, at de synger. At 
synge opera er en helt anden måde at 
synge på end fx musical. Operasangere 
har lært at bruge stemmen og hele 
kroppen på en måde, så de kan overdøve 
et stort symfoniorkester uden mikrofon. 
Der var nemlig ikke opfundet elektricitet, 
da opera blev opfundet for over 400 år 
siden. 

Musik - noder 
Musikken i en opera er lige så vigtig 
som teksten. Den bliver skrevet ned 
ved hjælp af noder, der bliver sat i 
systemer i noget, der kaldes et 
partitur. Det er her al musikken er 
samlet, så man kan læse det hele, når 
man skal spille det. Et nodesystem kan 
se sådan her ud: 



Er I med på noderne? 

1) Hjælp! Der er kommet rod I sangernes noder
– kan I hjælpe dem med at sætte sangen til
venstre rigtigt sammen?

2) Hvis jeres lærer eller en elev kan spille klaver, 
kan I spille sangen sammen, men I kan også
lære den af Julie på næste side.

3) I kan selv lægge rytmer på med de 
instrumenter, I har I musiklokalet.

4) Hvis I vil spille lidt af sangen på Xylofon, kan I 
spille den på de her noder i stedet (C-dur):

g-f-e-e-e-f-f-f-e-d-d-d-e-g-f-e-e-e-f-g-a-f-e-d-c-c.



Syng sangen sammen med Julie og Frederik

I må meget gerne øve jer på sangen, så I kan hjælpe Julie, hvis 
det bliver nødvendigt.*

“Das klinget so herrlich” (original)

JEG LER NÅR DER SYNGES

SÅ SYNGER JEG BEDST

TRALALALALALALALALALALALA

HVER TONE SKAL SLYNGES

TIL NORD, SYD, ØST OG VEST!

TRALALALALALALALALALALALA

* Under pandemien synger publikum ikke med.

Her kan I se en trailer for den forestilling, I skal se.

http://video.kglteater.dk/papageno-og-papagena


Hver fugl synger med sit næb

Kunne I høre, at Julie sang sangen med meget lys stemme
især til sidst? Det er fordi, hun er sopran. Den lyseste
kvindestemme.

Operasangere synger med hver deres helt særlige stemmer. 
Ikke to stemmer er ens. Stemmerne kan dog inddeles i lyse 
stemmer og mørkere stemmer.

Kvinders stemmer inddeles i den helt lyse sopran, den lidt
mørkere, der hedder mezzosopran og den dybeste, der 
hedder alt.

Herrernes stemmer kan inddeles I den helt lyse, tenor, den 
der er midt imellem hedder baryton og den dybeste hedder
bas.



Kan du genkende en stemmetype?* (Klik på billederne)

Sopran – alt eller mezzosopran? Tenor – bas eller baryton?

*Bemærk venligst, at de her sange ikke er med i den opera, I skal se. Det er blot eksempler på sjove operastemmer. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSiPxwmA4lo
https://youtu.be/SozumATm9Fw


Lektion 4: Lyt til sange fra forestillingen



Lyt til musik fra operaen

Opgave: Lytteøvelse (Klik på billederne)

Lyt til følgende tre numre fra operaen og tal om, hvilke 
billeder, stemninger og følelser, I får af musikken 

Husk at sige til eleverne, at billederne er fra voksenoperaer på store 
scener – ikke fra den lille, nye Pixi-opera, de skal se. I kan også vælge at 
lytte uden billede, så eleverne kun vurderer ud fra det, de hører.

Der Vogelfänger - Mozart

Jeg fanger fugle, ja jeg gør!
Med et smil som det sig hør og bør.
Til alle jeg møder siger jeg hej,
Så alle mennesker kender mig.

Jeg sætter fælder lavt og højt,
og lokker fugle med mit fløjt.
Og virker fløjten ikke som den skal,
Så bruger jeg mit andekald!

Pixioperaens nye tekst (uddrag) 
sunget af Frederik:

Musikken i Pixi-operaen er lånt fra Tryllefløjten af Mozart, 
Wolfgang A. (1756-1791).

Følgende numre anvendes:

1. “Bald prangt, den Morgen zu verkünden”
Begyndelsen af 2. akts finale.

2. “Das klinget so herrlich.”

3. Ouverturen (den instrumentale begyndelse på operaen).

4. “Der Vogelfänger bin ich, ja”.

5. “Bei Männern welche Liebe fühle”.

6. “Ein Mädchen oder Weibchen”.

7. “Ach, ich fühl’s.

8. “Papagena! Papagena! Papagena!”

9. “Pa- Pa- Pa”.

https://www.youtube.com/watch?v=U6S9cQNbENI


Flere musikeksempler

“Bald prangt, den Morgen zu
verkünden” Pixi-Operaens nye tekst (uddrag).

Frederik: 

Jeg synger aller helst koncerter 

og hader skuespil.

Jeg synes du skal koncentrér dig, 

om det du er ansat til!

Jeg bliver stødt på min’ manchetter.

Og du gør det ikke letter’.

Jeg synger kun,  må du forstå, 

når jeg har svalehaler på,

Når jeg har svalehaler på.

“Pa- Pa- Pa”

Quak quak quak
Quak, ja tak!
Quak quak quak quak
Jeg sir’ ja tak!
Quak quak quak quak quak quak quak quak!
Prinsessen siger mange tak!
Vil du ha din prins?
Ja det kan du tro!
Papapapapapapagena!
Papapapapapapageno!

Pixi-operaens tekst sunget af Frederik og Julie

Klik på billederne

https://youtu.be/mL462sRCAKc
https://youtu.be/hAoe7QdZ3ao?t=51


Opgave i 
opera som 
teatersprog

1. Skuespillerne i en opera hedder:

a) Sanglærere

b) Operasangere

c) Mestersangere

2. At være operasanger er:

a) En sjov fritidsinteresse

b) Noget alle kan, hvis de vil

c) Et job man lærer og får løn for

3. Opera begyndte:

a) I 1800- tallet

b) I 1600- tallet

c) I 1900t-tallet

4. Teksten som sangerne skal synge i en opera 
hedder:

a) Libretto

b) Bogen

c) Libero

5. Mandlige operasangere kaldes:

a) Tenor, baryton og bas

b) Telenor, Babylon og bratsch

c) Tremor, marathon og jazz

6. Kvindelige operasangere kaldes:

a) 1)         Safran, meteor og salt

b) 2)         Sopran, mezzo og alt

c) 3)         Solar, macho og altan

7. Opera er:

a) Scenekunst med sang og mange følelser

b) En Netflix serie

c) En sportsgren på trapper

8. I en opera læser musikerne det de skal   
spille i:

a) Librettoen

b) De spiller udenad

c) Noderne

Se svar på sidste side.

Opgave i 
opera som 
teatersprog

Test jeres 
viden



Kapitel 3
Lektion 5 og 6

Billedkunst: Leg selv med teater – scenekunst.
(Kan også laves som efterbearbejdning).



Hvad skal vi bruge for at lave en historie om til 
et teaterstykke?

❑Kostumer der passer til rollerne, operasangerne skal spille

❑Rekvisitter i form af ting til at fortælle historien

❑Kulisser der passer til det scenerum, historien foregår i

Lad os tage fat på opgaverne fra en ende af…
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Hvad er opskriften på at lave en historie om til et 
teaterstykke - en opera?



Hvorfor er der kostumer i teater?

Tal i klassen om følgende:

• Hvorfor har mennesker tøj på? 

• Kan tøj fortælle noget om, hvem 
vi er?

• Hvorfor skifter vi tøj til 
forskellige anledninger alt efter, 
hvad vi skal? Hvornår skifter I tøj 
og hvorfor?

• Kan I komme i tanke om jobs, 
hvor man skal bruge uniform –
hvor alle skal have samme slags 
tøj på?

• Hvorfor er det så vigtigt med 
tøjet i et teaterstykke?

• Det er vigtigt, at rollerne har 
kostumer på, for at vi kan leve 
os ind i teaterstykket og forstå 
rollerne.

• Det er også vigtigt, at dem der 
optræder kan bevæge sig i 
kostumerne.

• Før man kan sy kostumerne, 
laver designeren nogle 
tegninger af dem – prøv at være 
designer og tegn, hvordan du 
synes PipHansen skal se ud. (Se 
næste side).

• EKSTRA: Er I vilde med 
kostumer? Se evt. også denne 
film om, hvordan tegningerne så 
ud til kostumerne på en af 
teaterets store forestillinger 
Askepot HERFoto: Costin Radu 

(Fra børneballetten, Fabelmageren).

https://video.kglteater.dk/askepot-kostumetegning


Tegn Pip Hansen

29

Tag et stykke papir og tegn Pip Hansen, sådan som du 
synes, han skal se ud. Hele forestillingen, og især 
PipHansen, er inspireret af påfugle, men måske har du 
en helt anden idé?



Rekvisitter
- Rekvisitter er de ting, spillerne eller danserne bruger på scenen for at fortælle historien. 

Eksempler på 

rekvisitter

❑Et bord

❑En stol

❑En kop

❑En seng

❑Et glas

❑Et sværd

❑En rose

Hvilke rekvisitter var der i Papageno og Papagena?

30

Hvis I har set forestillingen, lagde I nok mærke til, at der var rigtig mange 
rekvisitter på scenen. Hvad brugte de rekvisitterne til? 

Tag et stykke papir eller et stort ark og tegn rekvisitter fra forestillingen eller klip 
billeder ud af blade. 

Lagde I også mærke til, at det var nogle bestemte farver, der blev brugt? Måske 
kan I tænke på det, når I laver jeres tegninger af rekvisitterne.



Kulisser – hvad kunne det  være?

• En væg, der forestiller et rum

• En væg der forestiller en dør eller et 
vindue

• Et stort malet stykke stof eller papir, der 
forestiller en mark eller en by

• Kan en kulisse også være et badedyr 
eller en stor skatkiste?

Hvilke kulisser er der i Papageno og 
Papagena?

31

Tal med din sidemakker:

Når I har set forestillingen, kan I tale om, hvad 
teateret havde gjort, og hvad I synes om det. 

Hvilke kulisser ville I lave, hvis det var jer, der 
bestemte? Hvorfor?

Kulisserne er lavet, så forestillingen let kan 
pakkes i en varebil og køre ud til skoler i hele 
landet, så vi kan møde jer alle!



Lys, lyd og sceneteknik

Lys
For at skabe den helt rigtige stemning af 
teatermagi, skal der også sættes lys på scenen. 
Lyset fortæller også, om det er dag eller nat.

Lys kan også sætte fokus på en enkelt person 
fx ved hjælp af en spot.

Lyd

Lyd kan være lydeffekter eller musik, men der 
er ofte levende musik til forestillingerne –
enten et helt orkester eller klaver.

Sceneteknik

På scenen arbejder sceneteknikere med at 
gøre scenen klar til forestillingen. Kulisserne 
skal sættes på plads, og der skal måske 
hejses ting ned fra loftet. Det er også 
sceneteknikken, der sørger for at lave 
sceneskift under forestillingen.

I Papagena og Papagena har vi ikke 
sceneskift, så der kan sangerne selv klare 
det.

På næste side kan I se, hvordan I kan 
lave en hel scene i pap og sætte lys på 
den, hvis I har lyst til at arbejde mere 
med scenografi.

Tal om, hvad I oplevede af lys og lyd i Papageno og 
Papagena. 



Saml kostumer, rekvisitter og kulisser til en scene til 
Papageno og Papagena

Hvilken scene i handlingen, synes 
du er bedst?

• Vælg den scene i handlingen, 
du synes er sjovest at arbejde 
med.

• Måske er det der hvor 
Papagena holder Pip Hansen 
første gang? Eller der hvor de 
bliver gode venner? Hvordan 
ser der ud? Hvilke farver er der, 
og hvilken stemning skal der 
være?

Sådan gør du:

• Læg et stykke kraftigt  A4 papir eller karton på 
den lange led og fold både højre og venstre 
side ind mod midten, så det bliver til en 
foldebog, der kan åbnes. Se evt. 
https://www.facebook.com/foldebog

• Mal hvordan der ser ud på din yndlingsscene i 
operaen eller klip billeder ud af blade eller 
brug silkepapir eller andet, I har på skolen. 

• Dekorér også forsiden af dit foldeteater.

Se evt. denne video 
med Katja, der arbejder 
på teateret, for at få 
yderligere inspiration.

https://www.facebook.com/foldebog
http://video.kglteater.dk/kgl-xtra-sadan-laver-du-et-diorama


Nu kan I alt om scenografi: 

Forbind ordet med den ting, 
det betyder

Kulisse

Lys

Lyd

Kostume

Rolle

Rekvisit

Fotos: Camilla Winther



Lav jeres egen udstilling af
tegninger og foldeteatre, der 
passer til forestillingen



Del gerne jeres 
mening…

Materialet her bliver løbende opdateret, 
når vi får feedback fra jer lærere.

Hvis I har en god idé eller andre input, så 
skriv til kglplus@kglteater.dk. I må også 
meget gerne skrive eller tegne jeres 
oplevelser, så bliver vi rigtig glade ☺.

Tak for samarbejdet!
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Quiz om Mozart side 14:
1.b, 2.b, 3.c, 4.a,5.b,6.a ☺

Opera som teatersprog, side 25:
1. b, 2. c, 3.b, 4.a, 5.a,6.b, 7.a, 
8.c ☺
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