
          

 

 

 

 

 



Tryllefløjten 

 

 

 

Tryllefløjten er en opera skrevet af Emanuel 

Schikaneder med musik af Wolfgang Amadeus Mozart. 

Det er en gammel historie, der handler om en 

prins, en prinsesse, en ond dronning og en vis 

præst.  

 

Det er denne opera, forestillingen Papageno og 

Papagena er inspireret af. Papageno er en af 

hovedrollerne i Tryllefløjten og Papagena er hans 

kæreste. 

Papageno og Papagena er en historie om netop disse 

to og deres venskab.  

 

Den handler om, hvor vigtigt kærlighed og venskab 

er, og hvordan man kan blive uvenner, og gode 

venner igen, når man er glade for hinanden. 



Tegn Papageno 
 

 

Han har en 

magisk fløjte, der 

kan lidt af hvert! 

 

Han fanger fugle til 

Dronningen. I 

forestillingen møder vi 

hans fugl Pip Hansen. 

 

Hans største ønske 

er at få en 

kæreste! 

 

 

Hvordan tror 

du, Papageno 

ser ud? Tegn 

fuglefængeren 

her:  



Tegn Papagena 

  

Hun vil 

 gerne have en 

masse børn. 

Hun bruger meget 

toiletpapir – I får 

at se hvorfor, når i 

ser forestillingen! 

Hun kommer ikke 

altid godt ud af 

det med Papagenos 

fugl, Pip Hansen. 

 

Hvordan tror 

du, Papagena 

ser ud i den 

opera, I skal 

se? 

Husk, hun er 

fuglefængerens 

kæreste.  

Tegn her: 



 

Pa-pa-pa 

Pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa  

Pa-pa-pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa-pa 

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pagena!  

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pageno!  

 

  

Papageno og Papagena vil gerne have en masse børn. 

Hvert ”Pa” står for et barn, de ønsker sig! Hvor 

mange babyer kan du tælle her på siden?_____ 



Find ordene: 

 

 

R T L E F Y Ø L T E L J 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

G O A E P A P N 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

U L F G 

_ _ _ _ 

 

R E T Æ E S R K 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Svar: TRYLLEFLØJTE, PAPAGENO, FUGL, KÆRESTER 



Hvad består en opera af? 

Opera er en kunstart, der oftest foregår på en scene i et 

teater, i en foyer, på en skole eller til en festival. 

Opera kan også foregå på en båd eller på en mark, men 

oftest foregår det på en scene. Når noget kaldes kunst, 

er det fordi, der er nogle kunstnere, der har øvet sig i 

årevis for at blive rigtig gode til en helt bestemt ting, 

f.eks. at synge. Når man skal lave en operaforestilling, 

kræver det, at mange forskellige mennesker arbejder 

sammen om det, de hver især er bedst til. Hvad består en 

operaforestilling så af? 

 

En historie 

Papageno og Papagena er en kort opera baseret på Mozarts 

Tryllefløjten. Mange operaer er lavet efter en god 

historie, som har en god morale, dvs. noget vi kan tænke 

over. 

 

 



Sang 

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 f.eks. 

musical. Operasangere har lært at bruge stemmen på en 

måde, så de kan overdøve et stort symfoniorkester uden 

mikrofon. Der var nemlig slet ikke opfundet elektricitet, 

da opera blev opfundet for over 400 år siden. 

 

Tekst – libretto 

Teksten i en opera, som sangerne skal synge, 

kalder man en libretto. Det betyder ”lille bog”, men ofte 

er det en tyk bog, for mange operaer varer 3 timer. 

Papageno og Papagena varer heldigvis kun 30 minutter. 

 

Musik - noder 

Musikken i en opera er ligeså 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: 

 

 

 

Både operasangere og musikere, der skal spille til, skal 

læse musikken for at vide, hvordan de skal synge og 

spille. I Papageno og Papagena er det et klaver, der 

spiller til – andre gange er det et helt symfoniorkester.  

 

 

 

 

 

  

Klik på flygelet og tryk ctr.+ museklik 

og hør Papagenos melodi  

I den rigtige 

Tryllefløjte-opera er 

der også klokkespil 

med. Hør forskellen 

ved at klikke på 

klokkespillet. 

Crtl+museklik 

file:///C:/Users/dgba/Desktop/Cue 6 og 7  Klokkespil.wav
file:///C:/Users/dgba/Downloads/Cue 3   Papageno sang  3 vers (1).wav


  

Tegn/skriv 

Selv de bedste venner kan blive sure på hinanden. Papageno og 

Papagena har et stort skænderi. Måske har I selv oplevet at 

skændes med nogen, I holder af? Hvordan løste I det? Tegn 

eller skriv nedenfor, hvordan I mener, at man kan blive gode 

venner igen efter et skænderi. 



Mozarts opera Tryllefløjten er digtet om til en 

lille operaforestilling for børn om at være 

venner, uvenner og kærester. 

 

Der bliver sunget om kærlighed, venskab, spelt, 

teatergenrer og konsekvensen af småfugle med ondt i 

maven... 

Musikken har fået nye tekster af basbarytonen Simon Duus, 

som også har instrueret og selv medvirker sammen med 

sopranen Sofie Elkjær Jensen og pianist Jacob Beck. 

Papageno & Papagena er en underholdende introduktion til 

opera for børn og deres voksne! 

 

 

 


