8. Muzyka rozrywkowa
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Zespoły muzyczne
Początek masowego powstawania nowych zespo|ow muzycznych
by| zwlązany z tworzeniem się nowego sty|u w muzyce mtodziezowej,
,mocne uderzeZwanego bigbitem Q lęzyKa angie|skiego big beat _
nie,)' Ta muzyka cieszyta się wieIką popularnoŚcią w Iatach 60' i na początku 70. XX wieku. By|a bardzo halaŚ|iwa, opierala się na |atwej linii
melodycznej i prostych tekstach, Nalpopularnieiszym zespolem stylu
bigbitowego na Świecie byt zespo| The Beat|es tczytaj: de bite|s),
a w Polsce ogromną popu|arnoŚc zyskaty Czerwone Oitary

The Beatles
Na początku |at 60. XX wieku rozpoczą| karierę jeden z najs|ynniejszych zespolow rockowych The Beatles. Zespoltworzyto czterech mfodvch muzvkow: PauI McCartney rczYńi'' pol makartnel), John Lennon
Gzytaj: dzon Ienon), Ringo Star i Oeorge Harrison @zytaj: dŻordz harison) z angielskiego miasta Liverpool @zytai: liwerpul). Swoimi nowymi,
Świezymi i pięknymi piosenkami zdoby|i ogromna popu|arnoŚc. Utwor
jedną zesztanda,,A|| You Need |s Love,,(czytaj: o|ju nid is |ow) Statsię
rowych piosenek ruchu hippisowskiego Na koncerty zespolu przychodzi1y tysiące fanow. Tak by|o między innymi 15 sierpnia 1965 rokU, kie.
dy grali na stadionie baseballowym (czytai: beisbolowym) w Nowym
Jorku Byt to pierwszy koncert w historii, kiedY na stadionie zebra|a się
ogromna |iczba osob, by sluchac muzyki rockowej. Zdarzalo s!ę, Ze Występy BeatlesÓw by1y przerywane ze wzg|ędu na wrzaski i piski pub|icz.
noŚci zag|uszajqce muzykę W koncu muzycy Zrezygnowali z koncertowania przed pubIicznoŚcią i skupiIi się na pracy W studio.
Po rozpadzie zespotu w 1970 roku wszyscyiego czlonkowie rozpoczę|i kariery soIowe. PauI McCartney i Ringo Star koncetuja nadaI
0 Beatlesach mowi sie dzisiai, ze to zespof wszech czasow. Nikomu nie udato się jeszcze sprzedac takiej liczby
ptyt jak im. Miliardowa ptyta Beatlesow zostala sprzedana
juz w pofowie lat 80

Rock to stosowana od lat 70. ogolna nazwa roznych
stY|ow muzycznych, ktore wywodzą się między innymi
z rock and ro||a. Cecha charakterystyczna muzyki rockowej jest to, Że wykonuje się ją zespolowo z przewagą
brzmienia gitar i perkusji.

Ciekawostka
W latach 60. fryzury Beatlesów uznawano za bardzo
niedbale. Krytykowano ich za
zbyt dlugie wlosy. W szko|ach potępiano Wzorowanq
na czlonkach tego zespolu
modę' Współcześnie takie
fryzury wca|e nie sq uwazane
za szokujqce.

The Beatles

