
MUSIKUDTRYK (italienske og franske) GRADE 4 (side 1)  
samt 6 obligatoriske forsiringsbetegnelser 

 
 
Affettuoso (it.) - lidenskabeligt, følelsesfuldt.  

Affrettando (it.) - ilende, med stigende hastighed. 

Amabile (it.) - elskværdigt, yndefuldt kærligt, blidt. 

Appassionato (it.) - lidenskabeligt. 

Calando (it.) - aftagende både i styrke og tempo (som diminuendo).  
Cantando (it.) - syngende, sangbart, sanglignende.  
Come (it.) - ligesom.  
Facile (it.) - let, enkelt, uden vanskelighed, let at udføre.  
Fuoco (it.) - fyrigt, med ild, ildfuldt.  
Giusto (it.) – passende-, præcist-, rigtigt-, normalt-tempo.   
Istesso (it.) - samme. L'istesso tempo = det samme tempo.  
Morendo (it.) - tøvende, hendøende.   
Niente (it.) - intet, ingenting. Diminuendo al niente = svagere til ingenting.  
Nobile, Nobilmente (it.) - ædel.   
Perdendo, Perdendosi (it.) - hendøende, med aftagende styrke.  
Possibile (fr.) - som muligt, mulig.  
Quasi (it.) - ligesom, efterlignende.   
Sonore, Sonoro (it.) - klangfuldt, harmonisk.  
Sopra, Come sopra (it.) - overfor, som ovenfor.  
Sotto (it.) - dæmpet. Sotto voce = med halv stemme.  
 
 
6 obligatoriske forsiringsbetegnelser: 
acciaccatura (it.) - kort forslag, streg igennem noden (mest tryk på hovednoden).  

appoggiatura (it.) - langt forslag, (mest tryk på forslagsnoden).  

trill, tr. or shake (eng.) - trille.  

upper mordent (eng.) - praltrille (zigzag, drej om oversekunden).  

lower mordent (eng.) - mordent (zigzag med streg igennem, drej om undersek.)  

turn (eng.) - dobbeltslag (liggende, spejlvendt S).  



MUSIKUDTRYK (italienske og franske) GRADE 4 (side 2)  
 
 
 
 
À (fr.) - for, i, med, på, til.  

Animé (fr.) - livligt, besjælet.  

Assez (fr.) - nok, temmelig (assez animé - temmelig livligt).  

Avec (fr.) - med. synet.  

Cédez (fr.) - hold tilbage, i roligere tempo.  
Dehors, en dehors (fr.) - fremtrædende, fremhævet, prominent.  
Doucement (fr.) - nænsomt, blødt. (Doux, douce - blid, mild).  
Et (fr.) - og.  
Légèrement (fr.) - let.  
Lent (fr.) - langsomt.  
Mais (fr.) - men.  
Modéré (fr.) - moderat, mådeholden.  
Moins (fr.) - mindre.  
Non (fr.) - ikke.  
Peu (fr.) - lidt.  
Plus (fr.) - mere (Plus forte = kraftigere).  
Presser (fr.) - ile (en pressant - presserende, ilende).  
Ralentir (fr.) - sætte farten ned, som ritardando.  
Retenu (it.) - langsommere, tilbageholdt.  
Sans (fr.) - uden (Sans pédale = uden pedal).  
Très (fr.) - meget.  
Un, Une (fr.) – en.  
Vif, Vive (fr.) - livlig, hurtig.  
Vite (fr.) - hurtigt (Au plus vite = så hurtigt som muligt).   

 
 

 
	  


