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choreo

animals

battle



Spirituální a rituální tance







Here we go



Elektronické nástroje, 
elektroakustické nástroje, digitalizace



DIGITALISM non plus ultra?



DUB 
Kořeny v reggae

DJ = MC    DJ = BS

B strany singlů - základy pro vznik nových skladeb – selecting, toasting

Sound systems

DANCEHALL
Rastafariánská rétorika

Politicky motivované texty

Drsný život ghetta                    hip hop, punk



DISCO

Discotheque
– hraní z vinylových desek x živá hudba

Four on the floor rytmus, hi-hat, dechy, syntezátory       
Giorgio Moroder

KRAFTWERK

Avantgardní a futuristický zvuk, experiment
Ebm, trance

Dlouhé tóny, industriální zvuky



NEW WAVE
Jean Michel Jarre, Vangelis etc. – nové nástroje a zvuky –

kreativita x dnešní umělci (cyber kreativita – lenost)

SYNTH POP

Human League, Talk talk, New Order, Pet Shop Boys, Ultravox etc.

Rozvoj MIDI technologie

Melodie



CLASSIC HOUSE - Chicago

Inspirace – jazz, blues, funky etc. – kořeny stylu jsou 
detekovatelné již ve 40. a 50. letech – groove centric 

– drum machine

Sociální fenomén

GARAGE – New York house
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House přináší funk, Garage přináší soul

Další ovlivnění 2-step a 2-step Garage



ACID HOUSE
Černé místnosti s minimálním osvětlením, syrový 

zvuk, svíjení pod vlivem drog

Pomezí analogových a digitálních nástrojů

Hacienda, Summer of Love

DEEP HOUSE aka JAZZ HOUSE
Výsostné postavení mezi odnožemi house music

Zřejmé vlivy jazzové hudby, vokální prvky

Otec ráno vstává a v županu si čte noviny na terase a u 
toho kouří dýmku



ELECTRONIC BODY MUSIC

Play it again Sam - Rytmus bleiben

Belgie, Německo, US, Kanada, CZ

PROTO STYLE

ELECTRONIC BODY MUSIC - metal
Syntezátory a zkreslené kytary, brutalita, 

socio-politický kontext, vizualizace
MINISTRY, DIE KRUPPS



Party or party



Cover to discover RAVE

Love Parade, MayDay,

Hyper, Drugs, Freedom, Commercial

Sekvencery, rychlejší tempa

Stimulancia, entaktogeny, halucinogeny

Dehydratace

Pervitin – CZ - G

Jam & Spoon, PVD, Scooter



TECHNO

Temné industriální prostředí

Detroit – automobilky

Od 90. let se označuje povšechně celá elektronická 
scéna tímto pojmem - zavádějící

TRANCE
Emotivní, nejemotivnější

Extatické zážitky bez užití substancí

Komercionalizace x spiritualita

White sensation, GOA



BREAKBEAT
… nejen PRODIGY

Ač se zdá, že jde o jasně zařaditelný styl, je rozštěpen do 
dalších sub stylů

Hip hop, gangsta,

Chemical, Big beat,

NU funk – Milli Vanilli, EnVogue



JUNGLE or DNB

Syrové, lehce militantní, machistické, černá ovce 

Styl 90. let, opět s kořeny jinde

Čistě jazzy a současně vrčící a vše je fair hra

HARD CORE, GABBER, SCHRANTZ
Rychle, tvrdě, vesele?

Sonic hell on mission

Frankfurt, Rotterdam



DUBSTEP

Londýn - Temnější hudba se silným sub bassem

Konec 90. let – remixy klasických tracků

2002 jasné vymezení vůči 2step garage

TRIP HOP, CHILL OUT etc.
….když je potřeba si od tance odpočinout….



Opiáty ke zpomalení

výroba koktejlů z opiátů a benzodiazepinů s 
typicky fialovým zbarvením – kombinace 

kodeinu a promethazinu 

např. ASAP Rocky
https://cs.wikipedia.org/wiki/ASAP_Rocky



Odkaz na youtube kanál se skladbami, které byly 
součástí workshopu

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3fK
_h3S3DfvuMX6-fu_WaTw_Uvigsqd

……..& many many more



https://theses.cz/id/s7a1xz/Styly_
ETH_v_rmci_esk_scny.pdf

www.phatbeatz.cz/historie-tance

Nějaké ty prameny a inspirace

http://techno.org/electronic-music-guide/


