Muzyf,a rozr,wIorva jel rodzale

MuzYkaPresIeYazapoczątkowalaSZybkirozwolnoWYch9atunKoW

Wproi sty|ow mUZycZnYch. Postęp W dziedzinie techniki spowodowal

wadzenie nowycn Instrumentow oraz uzvskiwanie nowych brzmien. ci-

tarę akustyCzną zastąpiono elektryczną, kontrabas - g|taru basową,
a fortepian - elektronicznymi instrumentami o bardzo duzych mozliWoŚciach brzmieniowvch (keyboard, sYntezator) MUzyka Zyskata elek-

gloŚnikotroniczne brzmienie, zaczęto uzywac wzmacn|aczy i ko|umn
jel
Wych. Rowniez dzisiaj mUzyka Sta|e się roZWUa, a|e moŻna okreŚ|ic
glowne nurty, ktorVmi s4: 0o0, rock, country, dance, hip-hop, raP' Jazz'

reggae i blues.

Ciekawostka
Pod koniec Iat 80. wie|kq popu|arnośćzdoby| zespó| Mi||i
Vanilli (czytal: mili wanili),
który tworzy|o dwóch męz'
Czyzn o wyjątkowo pięknych
r atrakcy1nym Wyg|ądzie' Jak się okazalo, w rzeczywistości nie potra{iIi oni

g|osach

W latach
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XX wieku popu|arny stat się gatunek muzyczny o nazwie

,taniec,)
dance rcZyŹj. dens, z języka angielskiego|

Ten styItączvtkilka od-

mian muzvki tanecznej, przeznaczonel przewaznie dla ludzi mtodYch
Muzvka dance jest szYbka i dynamiczna, ale JednoczeŚnie bardzo
melodv]na' Tekstv piosenek nie są skomp|ikowane I raczei optym|StYcZne. W teJ muzyce lardzo Wazne Sa atrakcyjny \Mygląd Woka|istow oraz
(cZVwyjatkowy Sposob zachowania na estradzie, czyli tak ZWanY show
Alcy
taj: szot), w sktad ktorego WchodZi między innymi uktad taneczny
wvkonawca mogt Się na nim SkUpic' często na koncertach wykorzystu-

w ogó|e śpiewać.Korzysta|i
z p|aybacków Zawodowych
wokaIistów. Ujawnienie tego
faktu wywolalo wielki skanda| i przyczynilo się do roz-

wiqzania zespo|u.

je się pIayback (czYtaj: plejbek)

to odtwarzanie w trakcie koncertu utworu

nagranego

WczeŚniej w studiu. P|ayback Stosuje się najczęŚciej, gdy koncert
podczas
odlcvwa się w trudnych warunkach (na przyklad na dworze
duzego wiatru) lub gdy artysta duŻo tańczy na Scen|e I truono DY1obV mU jednoczeŚnie Śpiewac.
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partiami Woka|nymI WypelPiosenka ta ma pogodny i taneczny charakter D{ugie przerwy między
grupę instrumentow. Wyniane sa grą instrumentow nalezacych do tel samej grupy. Nazwlj tę
mien inne instrumentv z tej gruPy
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opowiedz coŚ o WVmasz jakieŚ ulubione nagrania muzyki dance? JeŚli stuchasz tel muzyki,
branvm wvkonawcy kolezankom i kolegom w klasie
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8. L4uzyka rozrywkowa ijej rodzaje

lt|ą|nowsze gatunki muzYczne
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Uporz4dkuj |itery W krzyżowce tak, aby utworzYly nazwY gatunkow muzYcznYcn' Wpisz odgadnięte nazwy w Wznaczone miejsca.
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Ęp nooaj okreŚ|enie

oznaczĄqce wyjatkowe zachowanie 5ię artystow na estradzie, a takŻe widowisko sceniczne z użyciem dymow, Świate| i e|e.
mentÓw tanca oraz udzia|em wielu wykonawcÓw.
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