
ROCK `N` ROLL

také rock and roll nebo rokenrol vychází:

● z černošského blues

● rhythm and blues

Představuje první etapu budoucí rockové hudby

● dochází k rozvoji zvukové techniky a elektrifikaci nástrojů

– elektrická kytara

– baskytara (postupně nahrazuje kontrabas)

– hammond organ

Další nástroje: bicí nástroje (sada), klavír, saxofon ad.

POČÁTKY

● rozvoj kolem roku 1954 USA

● přejímaní trendů z Rhythm & Blues

● Bill Haley(Texas) - Rock Around The Clock jeden z prvních velkých hitů

● je nazýván též otcem rokenrolu.

ROCK `N` ROLL - vývoj

Vývoj rock `n` rollu probíhal zhruba od poloviny 50. let - 3 hlavních proudy:

1. běloši se začínají seznamovat s výrazovými prostředky rhythm and blues. 

     Představitelé: Everly Brothers, Buddy Holly, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis ad.

2. Pozornost posluchačů se obrací na černošské hudebníky,těmi jsou např. 

     Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino

3. Rock and roll ovlivňuje autory a interprety moderní populární hudby, kteří přicházejí s první žánrovou 

     syntézou (tedy propojením žánrů). Paul Anka, Pat Boone, Ricky Nelson

Jerry Lee Lewis

● americký rock’n’rollový a country zpěvák

● skladatel a pianista

● průkopník rock’n’rollu

● zakladatel tzv. piano rocku

● specifický zvuk

● dynamika hry

_________________________

Chuck Berry

● americký kytarista, zpěvák a skladatel,

● jeden z předních průkopníků rock and rollu.

Nejvýzmnější písně: Roll Over Beethoven,

Rock and Roll Music, Johnny B. Goode

● vycházel z rhythm and blues

● rozvinul hlavní prvky rock and rollu

● texty zaměřené na dospívající lidi

● kytarová sóla 

(měla velký vliv na pozdější rozvoj rockové hudby)

_________________________

Paul Anka

● americký zpěvák, textař a (herec)

● narodil se v Kanadě, se syrskými předky

● psal texty k písním už jako mladý.

● největší hit píseň Diana (napsal 16 letech)

● v roce 1969 napsal píseň My Way.

● doprovází se na klavír, banjo…

● nejznámější film Keep It Cool

_________________________

Elvis Presley

● americký kytarista, zpěvák, skladatel a herec

● označován jako král rock `n` rollu nebo „král”

● vychází ze spirituálu, blues a country

● nejvýzmnamnější postava amerického rock `n` rollu

● natočil přes 30 filmů

● silně fixován na svou matku (celý život)

● Graceland – Elvisovo sídlo v Memphisu

● zneužívá léky, experimentuje s drogami

● 16. srpna 1977 umírá

That's All Right (Mama), Heartbreak Hotel, Hound Dog, Jailhouse Rock, Love Me Tender, It's Now or Never ad.
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