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Jazz
De jazz is in de 20ste eeuw ontstaan. Hij ontstond in de VS, waarbij de stad New Orleans een 
grote rol speelde. De jazz werd destijds beschouwd als de muziek van de zwarte Amerikanen. Zij 
koppelde de muzikale traditie van hun voorouders uit Afrika met de muziek van de blanken. Met 
de tijd ontwikkelden zich steeds weer nieuwe en andere stijlen. De jazz werd door de blanken 
zeer goed ontvangen en verspreidde zich over de hele wereld.

Verschillende stijlen

New Orleans Jazz
Deze jazz stijl wordt gekenmerkt door improvisatie en had zijn hoogtijdagen rond 1900 - 1925. 
Meestal werd in de volgende bezetting gespeeld: trompet, trombone, klarinet, banjo / gitaar 
of piano, contrabas of tuba en drums. Een bekende vertegenwoordiger van deze stijl was Louis 
Armstrong.

Spiritueel/Gospel
Onder deze stijl verstaat men de geestelijke liederen van de zwarten. Ze worden meestal bege-
leid door ritmische geluiden, zoals handgeklap en stampen met de voeten.
Gospel liederen ontwikkelden zich in aansluiting op het spirituele. Ze werden al snel over de hele 
wereld bekend en ook tegenwoordig zijn er nog talloze koren, die gespecialiseerd zijn in gospel 
liederen.

Swing
Het kenmerk van de Swing is de schommelde beweging van de melodie. De instrumenten worden 
meervoudig bezet en er ontstonden de zogenaamde big bands. Bij de Swing behoren ook showele-
menten, die het hele publiek meeslepen.
Beroemde vertegenwoordigers van deze stijl waren: Benny Goodman en Glenn Miller.

Bop of bebop
Deze stijl is ontstaan als tegenreactie van de swing-stijl. Bij deze stijl worden nummers gespeeld, 
die worden gekenmerkt door een zeer snel tempo en korte melodische beats.

Cooljazz
Is een term die gebruikt wordt voor een jazzstijl die in de jaren vijftig opkwam in reactie op de 
bebop. Bij deze stijl wordt vaker gebruik gemaakt van voorgearrangeerde partijen en tegenme-
lodieën. De kenmerken zijn een ondynamisch, emotiearm legato 
spel, een lineair geheel zonder harde accenten en het ontbreken 
van vibrato.

Free Jazz
De free jazz maakt zich helemaal los van de bekende harmonie. 
Kenmerken zijn nieuw speeltechnieken, spontane muziek en bij-
zondere geluidseffecten.

Meer stijlen zijn fusion muziek en stijlpluralisme.
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