ΚΛΑΣΙΚΉ MΟΥΣΙΚΉ

Μνπζηθή είλαη ε θίλεζε ηνπ ήρνπ γηα λα θηάζεη ηελ ςπρή θαη λα ηεο
δηδάμεη ηελ αξεηή […] Η κνπζηθή είλαη έλαο εζηθόο θαλόλαο. Γίλεη ςπρή
ζην ζύκπαλ, θηεξά ζηε ζθέςε, απνγεηώλεη ηε θαληαζία, ραξίδεη ραξά ζηε
ιύπε θαη δσή ζηα πάληα. - Πιάησλ

ΟΡΙΣΜΌΣ
Με ηνλ όξν κλαζική μοσζική αλαθέξεηαη επξύηεξα ε δσηικοεσρωπαικη μοσζική
παξαγσγή πνπ εθηείλεηαη ζε κία αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, πεξίπνπ από ην
έηνο 470 κ. Χ. κέρξη θαη ηε ζύγρξνλε επνρή.Σν επίζεην «θλαζικος» πξνέξρεηαη
από ηε ιαηηληθή ιέμε -classicus, ζεκαηνδνηεί δειαδή θάηη εξαιπετικό.

Γηάθνξνη νξηζκνί ζπλδένπλ ηνλ όξν κε ηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή αξραηόηεηα, σο
«σςμμόπυωση τος ύυοςρ ή τηρ σύνθεσηρ με τα ππότςπα τηρ ελληνικήρ και λατινικήρ
αρχαιοτητας» (Oxford English Dictionary). Οη νξηζκνί απηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ
κνπζηθή γηα λα δειώζνπλ πεξηζζόηεξν ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ηεο «έληερλεο»
κνπζηθήο από ηελ ιαικη ή παραδοζιακη. Η έλλνηα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο,
παξέπεκπε επνκέλσο ζε κία «αλώηεξε» κνξθή κνπζηθήο ζύλζεζεο, κε
«ζνβαξνύο» ζθνπνύο θαη πέξα από ηνλ ςπραγσγηθό ραξαθηήξα.
Ο όξνο «Κιαζηθή ρνιή» ρξεζηκνπνηήζεθε αξγόηεξα ζηε Γερμανια ηο 1830 γηα ην
έξγν ησλ Χασνην, Μοηζαρηκαι Μπεηοβεν.

ΙΣΤΟΡΊΑ
Οη θύξηεο ρξνληθέο δηαηξέζεηο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο έσο ην 1900 είλαη ηεο πρωιμης μοσζικης περιοδοσ ε
νπνία απνηειείηαη από:
●

ηελ Μεζαιωνικη μοσζικη(500–1400)

•

ηελ Αναγεννηζιακη μοσζικη (1400–1600),

●

ηεν περιοδο ηης κοινης πρακηικης ε νπνία απνηειείηαη από:

●

ηελ Μπαροκ μοσζικη (1600–1750),

●

ηη Κλαζικη μοσζικη περιοδο(1750–1830)

●

ηε Ρομανηικη μοσζικη (1804–1910). Από ην 1900,

Η δηαίξεζε ησλ πεξηόδσλ ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο άξρηζε λα ππνινγίδεηαη πεξηζζόηεξν αλά αηώλα παξά από
ηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είραλ δηαζθνξπηζηεί θαη ήηαλ δύζθνιν λα νξηζηνύλ.
Η κλαζικη μοσζικη ηης περιοδοσ από ηηο αξρέο έσο ηα ηέιε ηνπ 20νύ αηώλα δηαηξείηαη ζε απηή
●

ηεο κονηερνιζηικης κνπζηθήο πεξηόδνπ (1890–1930),

●

ηελ ύζηεξε κνληεξληζηηθή (έσο ηα κέζα ηνπ 20νύ αηώλα),

●

ηελ ζεκεξηλή θαη κεηακνληέξλα θιαζηθή κνπζηθή από ην 1975

θαη έπεηηα.

●

Μεζαησληθή Μνπζηθή

Με ηνλ όξν κεζαησληθή κνπζηθή αλαθεξόκαζηε ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία ηελ επνρή ηνπ
Μεζαίσλα. Αλ θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ησλ ρξνληθώλ ηεο νξίσλ είλαη δύζθνινο, κπνξεί
λα ζεσξεζεί πσο θαιύπηεη ηελ πεξίνδν από ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ Γξεγνξηαλνύ κέινπο
κέρξη πεξίπνπ ην 1400 θαη ηελ αξρή ηεο Αλαγελλεζηαθήο κνπζηθήο.

●

Αλαγελλεζηαθή Μνπζηθή

Με ηνλ όξν Αλαγελλεζηαθή κνπζηθή αλαθεξόκαζηε ζηελ κνπζηθή ηεο επνρήο ηεο Αλαγέλλεζεο,
πνπ εθηείλεηαη πεξίπνπ από ην 1400-1600 θαη ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν αλζξσπηζκό,
ηάζεηο θηινζνθηθέο θαη επηζηξνθή ζηα αξραία Διιεληθά γξάκκαηα. Η κνπζηθή δείρλεη λα
μεθεύγεη από ηα δεζκά ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη παξνπζηάδεηαη πην
ειεύζεξε, ιηγόηεξν θνξησκέλε θαη ην θείκελν ζπλνδεύεη πην δσεξό θαη πηηζηθάην. Σν
πνιπθσληθό αλζόλ βξίζθεηαη ζηελ θαιύηεξε επνρή ηνπ θαη πνιιέο κεισδίεο από γλσζηά
αλζόλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία έξγσλ ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα.

●

Μπαξόθ Μνπζηθή

Μνπζηθή Μπαξόθ νλνκάδεηαη ε κνπζηθή πνπ εληάζζεηαη ζηελ γεληθή θαιιηηερληθή ηερλνηξνπία
πνπ νλνκάδεηαη Μπαξόθ θαη αλαπηύρζεθε πξώηα ζηελ Ιηαιία θαηά ηνλ 17ν αηώλα θαη
εμαπιώζεθε ζε όιε ηελ Δπξώπε. Δίλαη έλαο ξπζκόο πνιύπινθνο, γεκάηνο, εληππσζηαθόο, ζε
αληίζεζε κε ηελ εξεκία θαη γαιήλε πνπ επηθξαηνύζε ζηελ Αλαγέλλεζε. Η ηέρλε ηνπ Μπαξόθ
εληππσζηάδεη, ζπγθηλεί θαη δηεγείξεη ηε θαληαζία κε ηνλ πινύην ησλ δηαθνζκήζεσλ.

●

Κιαζηθή κνπζηθή

Η θιαζηθή κνπζηθή ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από κηα νκνθσληθή κνπζηθή γξαθή θαηά ηελ νπνία
θπξηαξρεί κηα βαζηθή κεισδία, ελώ ηα ππόινηπα ζπλνδεπηηθά κέξε ππνζηεξίδνπλ ηελ
κεισδία απηή. Tν θιαζηθό ηεο ύθνο εηζάγεη κηα κεισδηθή θαη αξκνληθή πεξηνδηθόηεηα. Σν
κνπζηθό θείκελν ρσξίδεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε ζύληνκεο πεξηόδνπο ή θξάζεηο ελώ νη
αξκνλίεο ελαιιάζζνληαη κε βξαδύηεξν ξπζκό. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό ηεο θιαζηθήο
κνπζηθήο είλαη ε ελαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ θαη δηάζεζεο,, όπνπ έλα κνπζηθό θνκκάηη
εθθξάδεη από ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε.

●

Ρνκαληηθή Μνπζηθή

Η πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη από έληνλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ,
ηελ παηδεία ηνπ, ηελ ζρέζε ηνπ κε ηε θύζε αιιά θαη ηνλ άλζξσπν. Οη θαιιηηέρλεο εθθξάδνπλ
ηνλ πόλν, ηελ αγάπε, ηελ ραξά ρσξίο λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ηα θαιύςνπλ. Απηέο
όιεο νη ηάζεηο ήηαλ θπζηθό λα επεξεάζνπλ ηελ ηέρλε ζην ζύλνιό ηεο θαη θπζηθά θαη ηε
κνπζηθή πνπ από ηελ πιεπξά ηεο εθθξάδεη όιεο απηέο ηηο επηζπκίεο θαη ηα αηζζήκαηα κε λέεο
ηερληθέο
●

Μνληεξληζκόο

Ο Μνληεξληζκόο ζηε κνπζηθή (1890–1930) ππήξμε επνρή θαηά ηελ νπνία νη ζπλζέηεο
απέξξηςαλ νξηζκέλεο κνξθέο ηεο κνπζηθήο θνηλήο πξαθηηθήο πεξηόδνπ, όπσο ηελ
παξαδνζηαθή ηνληθόηεηα, κεισδία, ελνξγάληζε, θαη δνκή. Η ζύγρξνλε επνρή έθεξε ηελ
εκθάληζε ηεο λενθιαζηθήο θαη ηεο ζεηξηιηαζηηθήο κνπζηθήο, κε ηα πξώηα ίρλε ησλ εηδώλ
απηώλ πηζαλώο λα ρξνλνινγνύληαη ήδε από ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπο
λα γίλεηαη ζαθήο ζηα ηέιε ηνπ 20νύ θαη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα.

ΣΥΝΘΈΤΕΣ

Η ΚΛΑΣΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ ΣΤΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΈΣ ΣΦΟΛΈΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Η Κιαζηθή Μνπζηθή ρσξίδεηαη ζε ελόξγαλε θαη θσλεηηθή ελώ πεξηιακβάλεη θαη ην
ηνκέα ησλ Αλώηεξσλ Θεσξεηηθώλ. Οη ζπνπδέο ζηα δηάθνξα όξγαλα θαη ζηε
κνλσδία θέξλνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ζε επαθή κε ηα ζπνπδαία έξγα ησλ ζπλζεηώλ
ηεο ιόγηαο κνπζηθήο θαη αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα κπνξνύλ λα ηα
εθηειέζνπλ ελώ ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε επηηξέπεη λα εκβαζύλνπλ ζηελ θαηαλόεζε
ηνπο.
Η δηαξθήο έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή
μερσξηζηά, ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, απνηππώλεηαη ζηνλ κεγάιν
αξηζκό απνθνίησλ καο πνπ δηαπξέπνπλ ζε ζεκαληηθνύο δηεζλείο δηαγσληζκνύο ή
ζπλερίδνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο κνπζηθέο ζπνπδέο ζηα κεγαιύηεξα κνπζηθά
ηδξύκαηα ζηνλ θόζκν ή ζηαδηνδξνκνύλ σο ζνιίζη.

ΠΗΓΕΣ
Wikipedia
 MusicHeaven
 Δοκίμια κλαζζικής μοσζικής
παιδείας , Αιέμηνο Γ. Κ. αββίδεο
 Ιζηορία ηης κλαζικής μοσζικής:
Ο Palestrina ηης Αναγέννηζης
 mousics.blogspot.gr


Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ ηκήκαηνο Β2 γηα ην
κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο/Project.
●

Καηζηγηάλλε Αλαζηαζία

●

Κνηζηθόξε Μαξία

●

Νίθε Λαςάηε

ROCK ΜΟΥΣΙΚΉ
Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του
είδους του rock and roll. Η μουσική ροκ rock στο σύνολό
της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που
χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από
ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία
συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό
μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και
πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ.



Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950
στην Αμερική και είχε ως βάση την τεχνοτροπία
του Rhythm and Blues και το ρυθμό του rock and
roll των αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των
Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και το rockabilly,
που ουσιαστικά ήταν η έκφραση των λευκών
μέσω των προαναφερθέντων ειδών
αφροαμερικανικής προέλευσης. υνεισφορά στον
ήχο που πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται
ότι είχε και η country μουσική. Αυτή, είχε στοιχεία
μπλουζ και βασιζόταν στα παραδοσιακά είδη
μουσικής των κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ
δημοφιλής, κυρίως μεταξύ των λευκών και στο
Νότο.

HARD ROCK


Σο Hard Rock (ή Heavy Rock) είναι ένα είδος της
Rock μουσικής το οποίο προήλθε από το Blues
Rock και το Garage Rock των μέσων της δεκαετίας
του '60. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό και γνώρισε μεγάλη
επιτυχία κατά την δεκαετία του '70 με
συγκροτήματα όπως οι Led Zeppelin, οι Deep
Purple, οι AC/DC, οι Aerosmith, οι The Who, κ.α.,
ενώ η επιτυχία του συνεχίστηκε κατά την δεκαετία
του '80 με συγκροτήματα όπως οι Van Halen, οι
Def Leppard, οι Guns N' Roses, οι Motley Crue, οι
Bon Jovi, κ.α..

AEROSMITH

LED ZEPPELIN

GUNS ‘N ROSES

PUNK


Σο Punk rock (ή απλά punk) (ελληνική απόδοση: Πανκ
ροκ) είναι μουσικό είδος που ξεκίνησε στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1960, αρχικά
από τη Νέα Τόρκη, και έγινε γνωστό στα μέσα της
δεκαετίας του 1970. Οι ρίζες του βρίσκονται στο garage
rock, σε μουσικούς όπως η Πάττι μιθ και συγκροτήματα
όπως οι MC5, Stooges, Ramones, New York Dolls και
Dead Kennedys, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970
όμως εισάχθηκε στην Αγγλία και έγινε δημοφιλές από
συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols, οι Clash, οι Crass κ.ά.
σαν μουσική του λευκού απορριπτόμενου νέου και μέρος
ενός κινήματος πολιτικής και κοινωνικής καταγγελίας και
αμφισβήτησης του κατεστημένου.

PATTI SMITH

HEAVY METAL




Σο Χέβι Μέταλ (αναφέρεται και ως metal (Μέταλ)) είναι μουσικό είδος και
κατατάσσεται ως παρακλάδι της Ροκ μουσικής. Αναπτύχθηκε στα τέλη
της δεκαετίας του '60 - αρχές '70 και ρίζες του εφορμούν από την
Μπλουζ και το ψυχεδελικό ροκ. Σα μουσικά σχήματα που θεωρούνται ως
πρωτόλεια στο Χέβι Μέταλ δημιούργησαν ένα βαρύ ήχο εστιασμένο στην
κιθάρα, στο μπάσο και στα ντραμς, έχοντας ως χαρακτηριστικό την
έντονη παραμόρφωση στον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας καθώς και τα
γρήγορα σόλο. Ο οδηγός κριτικής Allmusic αναφέρει χαρακτηριστικά
πως «από τις μυριάδες μορφές ροκ εντ ρολ, το Heavy Metal είναι το πιο
ακραίο στην ένταση, αρρενωπότητα και θεατρικότητα».
Σο Χέβι Μέταλ απαντά οπαδούς σε όλο τον πλανήτη, ενώ τα πρώτα
συγκροτήματα του είδους όπως οι Black Sabbath προσελκύουν ακόμα
και σήμερα ένα ευρύτερο κοινό. τα μέσα της δεκαετίας του '70 οι Judas
Priest καθώς και οι Iron Maiden και πολλά άλλα συγκροτήματα
προχώρησαν την εξέλιξη του είδους αποβάλλοντας τα μπλουζ στοιχεία,
ενώ το New Wave of British Heavy Metal (Νέο Κύμα του Βρετανικού Χέβι
Μέταλ) ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, δίνοντας στη μουσική μια χροιά
Πανκ Ροκ και μεγαλύτερη έμφαση στην ταχύτητα.

MOTÖRHEAD

Β’2 ΕΡΓΑΣΊΑ PROJECT
Αθηνά Kαπογιαννάτου
 Ιωάννα Λαλιώτη
 Άννα Ιωαννίδη
 Κωνσταντίνος Μαλάμος
 Πηγές πληροφοριών:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_music


PSYCHEDELIC TRANCE

Η Psychedelic trance ή Psytrance κνπζηθή ή Psy, είλαη είδνο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από δηαξθή ξπζκό θαη κεισδίεο πνπ δεκεηνπξγνύληαη από γξήγνξεο
επαλαιακβαλόκελεο κνπζηθέο θξάζεηο. Η ςπραηδειηθή κνπζηθή είλαη κία ππνθνπιηνύξα πνπ
μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’60, κε βαζηθή αλαθνξά ζηελ βαζηθή εκπεηξία πνπ βίσλαλ νη
θαιιηηέρλεο θαη νπαδνί ηνπ θηλήκαηνο απηνύ κέζσ ςπραηδειηθώλ παξεζζεζηνγόλσλ
λαξθσηηθώλ πνπ έπεξλαλ. Έλαο από ηνπο ηδξπηέο ηεο Psytrance είλαη ν Goa Gil, είλαη
Ακεξηθάλνο κνπζηθόο θαη δηνξγαλσηήο θεζηηβάι θαη ππαίζξσλ ζπλαπιηώλ. (Η ιέμε Goa
πξνέξρεηαη από ηελ πεξηνρή Γθόα ηεο Ιλδίαο). Παξά ην γεγνλόο όηη ην κνπζηθό είδνο είλαη
ελζσκαησκέλν ζηελ Goa trance ζθελή, γξήγνξα έγηλε δεκνθηιήο ζηελ Δπξώπε αιιά θαη ζε
όιν ηνλ θόζκν. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 απνηέιεζε μερσξηζηό είδνο κνπζηθήο.

To «ecstasy» ζπλδέζεθε κε ηα ξέηβ πάξηπ σο «Φπραηδειηθό λαξθσηηθό», πνπ
«ηαηξηάδεη» ζηνλ δπλαηό θαη επαλαιακβαλόκελν ξπζκό ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο,
κηαο θαη πξνθαιεί ππεξδηέγεξζε παξαηείλνληαο ηελ μέθξελε ρνξεπηηθή ηθαλόηεηα.
Όκσο ςπραηδειηθή κνπζηθή δελ είλαη απηό πνπ πηζηεύνπλ νη πεξηζζόηεξνη
άλζξσπνη πιένλ. Καηά ηελ άπνςε πνιιώλ αλζξώπσλ ε Trance εηλαη κηα κνπζηθή
πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα λαξθσηηθά. Πηζηεύνπλ όηη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζε
θάπνην ξέηβ πάξηπ ή θεζηηβάι πνπ πεγαίλνπλ γηα λα δηαζθεδάζνπλ, απηό είλαη
ιάζνο. Πιένλ ν θόζκνο πνπ θάλεη ρξήζε κπνξεί νπνπδήπνηε θη αλ είλαη ”λα πάξεη
ηε δώζε ηνπ”..
Η ιέμε ξέηβ πξνέξρεηαη από ην αγγιηθό ξήκα rave πνπ ζεκαίλεη παξαιειώ. Γελ
εθθξάδεη αθξηβώο έλα είδνο κνπζηθήο, αιιά κηα θαηάζηαζε όπνπ θπξηαξρεί ε
δπλαηή ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ν ρνξόο

ΓΝΧΣΟΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΔ ΣΗ ΦΤΥΑΙΓΔΛΙΚΗ
TRANCE
•

Goa Gil

•

Infected Mushroom (Ιζξαει)

•

Astrix (Ιζξαήι)

•

Vini Vici (Ιζξαήι)

•

Talamasca (Γαιιία)

•

Pause (Διιάδα)

•

Wizzy noise (Διιάδα)

•

Electric Universe (Γεξκαλία)

•

Green Nuns of the Revolution

ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΙΚΟΝΔ

ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!
Η εξγαζία έγηλε από ηηο καζήηξηεο ηνπ Β’2
Καιιηαθκάλε Διέλε
Κνπκαξηαλνύ Υξπζνύια

Κσλζηαληνπνύινπ Κσλζηαληίλα
Λεβεληδώλε Μαξηάλλα

•
•
•
•
•

Γιάννορ Καλαντζήρ
Χπήστορ Κάππαρ
Ανέστηρ Κςπτσόγλος
Παύλορ Λιγοξςγκάκηρ
Στάθηρ Λςμπεπόποςλορ

Προέλευση - Ιστορία


Ζ «ηξαπ» είλαη έλα είδνο κνπζηθήο πνπ
πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1990 ζηελ Νόηηεο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Δίρε ηελ κνξθή ρηπ-ρνπ / ξαπ θαη
γηλόηαλ όιν θαη πην γλσζηή όζν πεξλνύζαλ ηα ρξόληα .
ηνπο ζηίρνπο ηεο παξαηεξνύκε ηελ δπζθνιία ηεο
επνρήο, ηελ θηώρεηα, ηελ δσή ζηνπο δξόκνπο θαη ηελ βία.
Έγηλε δεκνθηιήο ζηα κέζα ηνπ 2000 κεηά από επηηπρίεο
άικνπκ γλσζηώλ ηξαγνπδηζηώλ. Μεηά από ρξόληα , έσο
θαη ζήκεξα, δεκηνπξγήζεθε κηα δεύηεξε γεληά ηεο ηξαπ
κνπζηθήο , πνπ πήξε ηελ κνξθή ειεθηξνληθήο κνπζηθήο
(EDM) ρσξίο ζηίρνπο ή κηα κίμε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο
κε ρηπ-ρνπ / ξαπ.

Ονομασία
Ολνκάδεηαη «ηξαπ» , παγίδα , γηαηί κέζα από
ηνπο ζηίρνπο ηνπο νη θαιιηηέρλεο εμεγνύλ ηελ
δπζθνιία απόδξαζεο από ηελ ζθιεξή δσή ,
ηελ θηώρεηα , ηελ βία θαη ηε ηαιαηπσξία ζηηο
ζθιεξέο εκπεηξίεο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ. Ο
όξνο «ηξαπ» πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ
Αηιάληα , θαη αλαθεξόηαλ ζην κέξνο πνπ
ππήξραλ ηα λαξθσηηθά θαη ζην πόζν δύζθνιν
είλαη λα μεθύγεη θαλείο από ηελ
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν
δσήο.

Γνωστοί Τραπ Παραγωγοί













Dj Snake
Flosstradamus
Diplo
RL Grime
Aero Chord
Jack Ü
NGHTMRE
Yellow Claw
ƱΕ

Πηγές





http://runthetrap.com/what-is-trap-music/
http://trapmusic2.blogspot.gr/2015/02/trapmusic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Trap_music

ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ
ΚΩΣΑ ΚΑΜΠΑ
ΚΟΤΚΟΤΛΔΚΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΚΟΝΣΗΕΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΛΑΣΑ ΗΩΑΝΝΖ
ΑΓΓΔΛΗΝ ΛΔΚΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ


Ρεκπέηηθν ηξαγνύδη νλνκάδεηαη ην ειιεληθό αζηηθό ιατθό
ηξαγνύδη πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα θαη
απέθηεζε ηε γλώξηκε κνξθή ηνπ, πεξίπνπ κέρξη ηελ ηξίηε
δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα. Δμειίρζεθε ζηα ιηκάληα ειιεληθώλ
πόιεσλ όπνπ δνύζε ε εξγαηηθή ηάμε (ηνλ Πεηξαηά, ηε
Θεζζαινλίθε, ηνλ Βόιν) θαη ζηε ζπλέρεηα πέξαζε θαη ζε άιια
αζηηθά θέληξα. Οη ίδηνη νη ξεκπέηεο απνθαινύζαλ ηα
ηξαγνύδηα ηνπο απιά «ιατθά ηξαγνύδηα». Ο όξνο
«ξεκπέηηθν» θαζηεξώζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ '60, θπξίσο ιόγσ
ηεο δνπιεηάο ηνπ Ζιία Πεηξόπνπινπ, γηα λα ζπκπεξηιάβεη
όιελ ηελ πξνγελέζηεξε ιατθή κνπζηθή, αιιά θαη άιια είδε
όπσο ηα ζκπξλαίηθα, ηα πνιίηηθα, ηα κνπξκνύξηθα θαη άιια
αδέζπνηα ηξαγνύδηα, πνπ δελ έρνπλ ζηελή κνπζηθνινγηθή
ζρέζε κεηαμύ ηνπο.Καηά κία άπνςε, ε ρξήζε ηνπ όξνπ
"ξεκπέηηθν" ήηαλ πην εύερε από ην "ιατθό", δηόηη ην ιατθό
παξαπέκπεη επζέσο ζην ιαό πνπ γξάθεη αθνύεη θαη
εθθξάδεηαη κε απηή ηε κνπζηθή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ξεκπέηηθα θαη ιατθά ήηαλ αθξηβώο ην ίδην πξάγκα

ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


Σα βαζηθά όξγαλα ηνπ ξεκπέηηθνπ
ηξαγνπδηνύ ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ είλαη
ην κπνπδνύθη θαη ε θηζάξα. Κακηά θνξά
ζπκκεηέρεη θαη ν κπαγιακάο ζαλ
ζνιηζηηθό ζπκπιήξσκα ηνπ
κπνπδνπθηνύ. Δλίνηε ρξεζηκνπνηνύληαη
επίζεο ην αθνξληεόλ, ην βηνιί, ην πηάλν,
ην θνληξακπάζν,

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ


Ζ ζεκαηνινγία ησλ ξεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ
θηλείηαη ζε ρώξνπο ζπλεζηζκέλνπο ζε θάζε
είδνο κνπζηθήο, π.ρ. έξσηαο, αιιά θαη ζην
ρώξν ηεο καγθηάο. Αξρηθά θπξηαξρνύζε ην
εξσηηθό ζηνηρείν θαη ε ζεκαηνινγία λαξθσηηθά
- θπιαθή - παξαλνκία. ηαδηαθά θαη κε ηελ
εμάπισζε ηνπ ξεκπέηηθνπ ζε επξύηεξεο κάδεο
ε ηα κάγθηθα ηξαγνύδηα πέξαζαλ ζην
πεξηζώξην, θαη αλαδεηθλύνληαη πνιιά
θνηλσληθά ζέκαηα ρσξίο βέβαηα λα ράζεη ηε
πξσηνθαζεδξία ηνπ ν έξσηαο.

ΓΝΩΣΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ
ΣΗΣΑΝΖ ΒΑΗΛΖ
 ΜΖΣΑΚΖ ΓΗΩΡΓΟ
 ΣΑΟΤΑΚΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟ
 ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ
 ΠΑΓΗΟΤΜΣΕΖ ΣΡΑΣΟ
 ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ ΜΑΡΚΟ
 ΓΔΝΗΣΑΡΖ ΜΗΥΑΛΖ


ΧΟΡΟΙ


Οη ρνξνί πνπ ρνξεύνληαλ ηα ξεκπέηηθα
θαη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ από
εθείλε ηελ επνρή είλαη ηξεηο: ν
ραζάπηθνο, ν δετκπέθηθνο θαη ην
ηζηθηεηέιη.

ΠΗΓΕ
ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ
 Moysikes-diadromes
 ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΛΑΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ


Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΟΧΗ Α

