Jazz
Praca wykonana przez Franka Fijałkowskiego

Jak powstał jazz?
Jazz powstał na przełomie XIX i XX wieku
(zapoczątkowany pomiędzy 1890, a 1900 rokiem).
Powstał on na południu Stanów Zjednoczonych
w dzielnicy Storyville w Nowym Orleanie. Jazz to
Połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i
europejsko-amerykańskiej czyli połączenie
bluesa, ragtime’u i muzyki europejskiej.
Nowy Orlean:

Początki Jazzu
Pierwszym i głównym źródłem powstania Jazzu
był blues. Blues to pieśń ludowa śpiewana przez
niewolników plantacji, którzy ciężko pracowali, a
swoje przeżycia opisywali właśnie w tym rodzaju
muzyki. Blues charakteryzuje się spokojem,

nagłymi pauzami, zmianami rytmu i momentami
ciszy.
Szczególną rolę w jazzie odegrała jedna z
dzielnic Nowego Orleanu, która była
rozśpiewana. Często grano tam Ługi-Bugi, czyli
szybkie i wesołe utwory.
Innym ważnym źródłem kształtowania się jazzu
był ragtime. Ragtime to gra na fortepianie, jest
to muzyka wesoła i radosna. Pierwsze ragtimy
zostały opublikowane w 1897 roku. Za
najwybitniejszego kompozytora twórcę
ragtimów uważa się Scotta Joplina, który jest
autorem ponad 600 utworów. Joplin zmarł w
biedzie w roku 1917. Moment ten uważa się za
początek końca świetności ragtime’u.
Najbardziej znanym przedstawicielem początku
Jazzu był Louis Armstrong. Za innych Ojców
Jazzu uważa się:
Bessie Smith, Joe "King" Oliver, czy Albert
Ammons
Scott Jolpin
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Główne Style Jazzowe
Istnieją liczne style jazzu, każdy z nich posiada
swój własny unikalny styl. Np.

- Ballroom dance
Ballroom dance to taniec towarzyski po polsku.
Przykład takiej muzyki: 
Przykład

- Big-Band
Big-band to zespół muzyczny wykonujący
muzykę jazzową lub rozrywkową .
Przykład takiej muzyki: 
Przykład

- Mainstream
Muzyka mainstreamowa to przede wszystkim
muzyka popularna i inne gatunki muzyczne,
które są promowane przez media i wydawane
przez największe wytwórnie płytowe.
Przykład Takiej Muzyki: 
Przykład

Jazz w Polsce
Wczesna historia jazzu w Polsce to lata 20.,
kiedy powstawały pierwsze zespoły muzyczne
grające w lokalach w sposób naśladujący jazz.
W 1928 roku zespół Zygmunta Karasińskiego
podczas Wystawy Krajowej w Poznaniu dał
pierwszy koncert, grając jazz „do słuchania”, a
nie do tańca. Jazz w Polsce istnieje do dziś.
Przykład Polskiego Jazzu:
Polski Jazz

Zygmunt Karasiński

Podsumowanie
Jazz ma wiele rodzajów i jest popularny na
całym świecie. Posiada również wiele korzeni

