
Brahms' klaverkvintet

Her er nedskrevet hvad Karoline på 6 år forestiller sig, når hun hører musikken:

1. SATS

2 søstre kommer til at ødelægge en diamanthalskæde og planlægger hvad de skal gøre for at

mor og far ikke finder ud af det.

Der er meget dårligt vejr men den ene søster går ud i mørket for at drysse diamanterne i

havet. Hun farer vild. Håbet stiger heldigvis da hun ser et fyrtårn i det fjerne.

Pludselig møder hun en fremmed hun først tror vil hjælpe, men senere bliver hun bange og

prøver at løbe væk.

I lyset fra fyrtårnet ser hun at det er hendes søster der er kommet ud for at finde hende.

Søsteren har heldigvis lavet en sti af lys de kan følge hjem. De skal bare lige finde den.

De bliver meget glade da de finder den. Den vildfarne søster siger tusinde tak og de skynder

sig at løbe hjem og reparere diamantkæden før deres mor og far vågner.

2. Sats

2 søstre bliver balletdansere. De danser udenfor i måneskinnet fordi de er hemmelige

balletdansere. INGEN må vide det.

De finder deres forsvundne hund som har været væk i 10 dage. Han blev leder af hundene

mens han var væk. Snart efter ser de en flok hunde løbe imod dem og de røber

hemmeligheden

for hundene at de i virkeligheden er balletdansere.

Deres hund, Lederen, lover at holde det hemmeligt. (Han kan snakke!)

Balletdanserne viser hundene hvordan man danser ballet.

De fortsætter med at danse i måneskinnet for hundene.

3.Sats

Mus løber rundt og gør sig klar til brylluppet.
En slem mus prøver at komme og ødelægge brylluppet.
Alle musene spreder sig.

Brudeparret finder ly fordi regnen er begyndt at styrte ned.

Den slemme mus leder efter dem. Han er tæt på.

De bliver nødt til at finde nyt ly, men han finder dem og de kommer op at slås.

Brudeparret vinder kampen og finder et øjebliks fred.

Solen skinner igen.

De vil fortsætte bryllupsfesten, men de kan ikke finde nogen gæster. De er alle løbet væk

Brudeparret tager på mission for at finde de forsvundne gæster.



De finder dem alle. Men så bliver de jagtet af en farlig kat, der viser sig at være en leopard.

De slipper væk fra leoparden.

Nu er de trætte.

4.Sats

Spøgelser flyver rundt.

Den modige mus, Sir Cheese, leder efter oste, men blev skræmt af spøgelserne.

Spøgelserne følger efter Sir Cheese til slottet.

Han finder en smuk ballerina mus, Prinsesse Mus, låst inde i slottet. Men han vil slippe

hende fri og redde hende.

Hun græder.

Han kæmper med spøgelserne om Prinsesse Mus.

Han skræmmer spøgelserne væk og redder Prinsesse Mus.

Sir Cheese og Prinsesse Mus begynder at danse.

Nu har de fundet en vej ud af slottet. Prinsesse Mus er bange for at de bliver låst inde i

slottet igen.

Der er 5 måder at komme ud på. Sir Cheese ved at de er nødt til at prøve alle 5 måder.

Sir Cheese bliver såret. Måske dør han og bliver et spøgelse.

Prinsessen græder.

Han bliver til et spøgelse, fordi han var under en forbandelse.

Prinsessen kan  bryde forbandelsen ved at knække tryllestaven.

Hun finder tryllestaven helt oppe i toppen af slottet og får endelig ødelagt tryllestaven!


