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https://www.youtube.com/watch?v=2H5rusicEnc - Ave Maria -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0 – Meža ķēniņš  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKUPBr0eY6Y –Militārais maršs Re mažorā 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wj2GDmaEDSs – Serenāde (oriģināli rakstīts balsij 

un klavierēm)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo – Forele  

 

 

Lūgums pašlaik par komponista dzīves biogrāfiju nelasīt un internetā nemeklēt 

informāciju. Pirms mēs ķeramies pie komponista daiļrades, mēs caur iztēli, 

klausoties dotos skaņdarbus, mēģināsim komponistu raksturot, kāda viņš varētu 

būt, romantisma laikmetā dzīvojošā persona. 

 

Jūsu uzdevums ir, noklausīties visus skaņdarbus, nezinot vēl komponista dzīves biogrāfiju, 

raksturot viņu kā personību,  

 kāds varētu būt Francis Šūberts 

Francis Šūberts varētu būt harmonisks klasiskās mūzikas komponists, viņam nav tik 

‘'smaga’' mūzika kā Baham. Šūberta mūzika ir viegli uztverama. 

 kādas rakstura īpašības viņam varētu būt 

Francim Šūbertam  varētu būt mierīgs un radošs, tāpat kā viņa mūzika. 

 kā vizuāli komponists varētu izskatīties (var mēģināt uzzīmēt komponista portretu),  

Šūberts varētu būt jauns, pēc gadiem un izskata, ar plandošiem vējā matiem  
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 kāds komponistam varētu būt mīļākais mūzikas instruments (pēc izvēles, klausoties 

mūziku var instrumentu uzzīmēt).  

       Mīļākais mūzikas instruments komponistam varētu būt vijole. Vijole ir saklausāma 

lielākā daļā komponista darbos. 

 

  



 

  



 



 

  



  



 

 



 

  



Francis Šūberts 

Manuprāt, Francis Šūberts savos sakomponētajos darbos 

parāda sevi ļoti dažādāk, tādēļ ka daži komponista darbi ir ļoti 

mierīgi un nosvērti, savukārt citi, ļoti spraigi un emociju pilni. 

Komponisti darbi ir ļoti dažādi, tādēļ man liekas, ka pats 

komponists arī varētu būt ļoti dažādāks – mierīgs, aktīvs, 

intelektuāls, sprigans utt. 

Manuprāt, komponista mīļākais mūzikas instruments varētu 

būt klavieres, jo uz tām var nospēlēt visdažādākās melodijas, kā 

arī izspēlēt komponista emocijas mūzikas veidolā. 
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Līva Bērze 8.a 

Francis Šūberts 

 Manuprāt, F. Šūberts kā cilvēks ir dzīvespriecīgs un viņam patika “eksperimentēt” ar 

mūziku. Man liekas, ka viņš arī bija nedaudz emocionāls, dažreiz var būt arī nejauks. Man liekas, 

ka viņš mūziku sācis rakstīt ap 40 gadiem. Viņam varētu būt brilles, zaļi brūnas acis un gaiša 

ādas krāsa. Mati varētu būt tumši brūni, bet vēlāk jau sirmi. Francim varētu būt ģimene ar trīs 

bērniem- 2 puiši, viena meitene. Man šķiet, ka viņš bija šķīries uzvedības un rakstura īpašību dēļ. 

Mūzika F. Šūberam dažreiz ir nedaudz emocionāla, taču dažreiz tāda “dusmīga”. Manuprāt, viņa 

mīļākais mūzikas instruments varētu būt klavieres. 

 

 

  



Francis Šūberts 

Noklausoties komponista sacerētos darbus, man šķiet, ka Francim Šūbertam 

mīļākais mūzikas instruments bija klavieres. Tā pat varētu būt, ka viņam bija laba 

balss un viņam patika dziedāt, jo ir sacerējis dziesmas, kas skanēja klavieru 

pavadījumā. Varētu būt, ka F.Šūberts bija vienkāršs, kautrīgs, un romantisks, par ko 

liecina viņa sacerētā “Serenāde”, lirisks un romantisks dziedājums “Ave Maria”. 

Viņa viens no iecienītākajiem instrumentiem varētu būt arī vijole, jo dzirdēju 

skaņdarbu, kas sacerēts vijolei.  

Būs interesanti iepazīties ar Franča Šūberta daiļradi, lai uzzinātu, kāds viņš 

bija patiesībā. 

 

 

 


