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De verschillende muzieksoorten
Klassiek: Klassieke muziek is een term van de Westerse (Europese) muziek, en omvat de periode
vanaf de Middeleeuwen tot de 20/21 eeuw. Verder wordt het ook gebruikt als een tegengestelde
voor populaire muziek (traditionele- en volksmuziek).
Folk: Deze stijl van muziek is in Noord-Amerika een genre van de populaire muziek. Teksten en
melodieën van traditionele volksmuziek worden nieuw gearrangeerd en geïmiteerd. Populaire instrumenten van deze muziek zijn de viool en doedelzak.
Jazz: Deze muziekrichting stamt van de Afro-Amerikanen. Ze ontstond rond 1900 in de Verenigde
Staten. Vandaag de dag worden ook muziekvormen, die nog maar weinig te maken hebben met de
Afro-Amerikaanse traditie, tot de Jazz meegeteld. Hij heeft voor vele richtingen van de muziek,
zoals pop en folk, nieuwe mogelijkheden geopend.
R & B: ... betekent Rhythm and Blues. Deze stijl van muziek was in de jaren veertig (1940) een
populaire stijl in de Afro-Amerikaanse popmuziek. Het is een sterk geaccentueerde vorm van blues,
waaruit zich later de Rock and roll ontwikkelde.
Rock and roll is een term voor de Amerikaanse muziekrichting van de vijftiger jaren en de vroege
jaren `60. Er is ook een dans die is voortgekomen van een swing dans van de jaren dertig. Acrobatische inbrengen zijn de bekendste kenmerken. Jive en boogiewoogie zijn met deze muziek nauw
verbonden.
Reggae: Deze muziek komt uit Jamaica. Ze ontstond aan het eind van de jaren zestig onder invloed van Amerikaanse muzieksoorten zoals soul, R&B, blues, country en jazz. Reggae is sindsdien
een van de belangrijkste richtingen van de populaire muziek. Een succesvolle vertegenwoordiger van
deze stijl van muziek was Bob Marley.
Hip Hop: Deze richting van muziek stamt van de zwarte funk en soul muziek en werd beroemd in
de jaren zeventig. De rap, ook bekend als spreekgezang, is uit een Jamaicaanse traditie ontstaan. Sampling en scratchen zijn kenmerken van de muziek uit de zwarte getto‘s in de Verenigde
Staten. Hip hop beschrijft ook een jeugdcultuur met de elementen van rap, breakdance en grafﬁti
schrijven.
Blues: Deze vorm van muziek heeft zich in de Afro-Amerikaanse samenleving in de Verenigde Staten
aan het eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw ontwikkeld. Jazz, rock en soul zijn nauw verwant
aan de blues. Bovendien is deze vorm van muziek in de huidige muziekstroming hip-hop aanwezig.
Country Music: Een uit Amerika stammende muziekrichting. Ze is begin van de 20e eeuw uit elementen van de volksmuziek, vooral uit Ierland en Engeland ontstaan.
De in de Appalachian gevestigde Old-Time Music ontwikkelde zich met invloeden uit andere muzikale
genres, zoals blues, tot de hedendaagse country muziek.
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Popmuziek: ... is een muziekvorm die sinds 1955 ontstaan is uit de Rock and roll, beatmuziek en
folk. Ze werd vooral populair door de Beatles. Men kan zeggen dat elke door de massamedia op
grotere schaal verspreide vorm van muziek, zoals schlager, muziek, ﬁlm- en dansmuziek, en nog
veel meer tot popmuziek behoord. Rond 1965 begon de ontwikkeling van de popmuziek. Met de tijd
werd ze een deel van het dagelijks leven.
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Volksmuziek: Deze muziek is de traditionele muziek. Elke cultuur heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken van de volksmuziek. Het omvat volksliedjes en muziek om op te dansen. Deze
muzieksoort heeft zijn oorsprong in de boeren-dorp-gemeenschap en heeft zich grotendeels
zelfstandig ontwikkeld.
Metal of heavy metal: De oorsprong van deze muziekstroming ligt bij het Hard Rock. Het
is begin jaren 70 ontstaan. Het bevat elementen van de blues, jazz en klassieke muziek.
Typische instrumenten zijn gitaar, bas, drums, keyboard en zang. Deze muziek wordt vaak
beluisterd door jonge mensen. De talrijke subgroepen, zoals Death Metal, Power Metal
en nog veel meer, zijn fundamenteel verschillend. De muziek varieert van schor gebrul tot
opera-achtige zangkunst en van extreem langzaam tot zeer snel.
Techno: Is een elektronische muziekstijl - deze muziek wordt door elektronische instrumenten gemaakt en door luidsprekers weergegeven. Het is een ritme georiënteerde dansmuziek, voor welke de 4/4 maat karakteristiek is. In aanvulling op de muziek heeft zich ook
een eigen jeugdbeweging, de techno scene ontwikkelt.
Beantwoord de volgende vragen:
Wat voor soort muziek wordt gebruikt als een tegengestelde voor populaire muziek?
Welke muziekrichting is afkomstig van de zwarte funk en soul muziek?
In welke samenleving ontwikkelde zich de blues? En in welke tijd?
Met welke muziekstijl zijn Jive en Boogiewoogie nauw verbonden?
Wat betekent R & B?

Noem typische instrumenten van de volksmuziek!

Noem twee subgroepen van de muziekrichting Metal!
Wie populariseerde de popmuziek?

Tot welke soort van muziek omvat muziek
voor dans?

Tot welke soort van muziek behoort Techno?
Noem een succesvolle vertegenwoordiger van de Reggae.
Rond welke tijd ontwikkelde zich de Jazz? En waar?
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Waar komt de Country muziek vandaan?
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