
ROCK

- en låt som noen gjør, men som noen 
andre har utgi9 :dligere

- en låt som noen gjør, men som noen 
andre har utgi9 :dligere

RYTHM & BLUES

- betegner de hvite sin blues- betegner de hvite sin blues

CROSSOVER

-  en av de eldste s:lartene av rock and roll-  en av de eldste s:lartene av rock and roll

ROCKABILLY

- betegner de svarte sin rock- betegner de svarte sin rock

ROCK AND ROLL

- musikalske verk eller utøvere som 
appellerer :l ulike typer publikum

- musikalske verk eller utøvere som 
appellerer :l ulike typer publikum

COVERLÅT

- sjanger av populærmusikk som oppsto 
som rock and roll  i  1950- tallets 

Amerika og utviklet seg :l en rekke 
ulike s:ler i  på 1960-tallet og senere

- sjanger av populærmusikk som oppsto 
som rock and roll  i  1950- tallets 

Amerika og utviklet seg :l en rekke 
ulike s:ler i  på 1960-tallet og senere
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BORGERRETTSBEVEGELSEN

- poli1sk filosofi som mener staten og alle 
maktstrukturer er uønsket

- poli1sk filosofi som mener staten og alle 
maktstrukturer er uønsket

PROTESTSANGERE

- motefenomen og subkultur blant 
ungdom oppstod i forbindelse med den rå 

og opprørske pønkrocken i 1970-årene

- motefenomen og subkultur blant 
ungdom oppstod i forbindelse med den rå 

og opprørske pønkrocken i 1970-årene

ENGELSK R&B

- en sjanger innen rockemusikken med 
sterkt forsterkede og forvrengte 

gitarer, og drivende og tunge rytmer

- en sjanger innen rockemusikken med 
sterkt forsterkede og forvrengte 

gitarer, og drivende og tunge rytmer

RASESKILLE

- kultur som eksisterer innenfor en annen, 
større kultur

- kultur som eksisterer innenfor en annen, 
større kultur

AMERIKANSK R&B

- bri1sk fenomen hvor sangerne og 
musikerne var kledd i 

yRerliggående, prangende eller 
‘smakløse’ kostymer, sminke og 

hårfrisyrer, i  særdeleshet sprikende 
farger, gliRer og store platåsko

- bri1sk fenomen hvor sangerne og 
musikerne var kledd i 

yRerliggående, prangende eller 
‘smakløse’ kostymer, sminke og 

hårfrisyrer, i  særdeleshet sprikende 
farger, gliRer og store platåsko

ENGELSK BEAT

- elektronisk musikkinstrument utviklet 
for å lage elektronisk generert lyd ved 
bruk av forskjellige synthesemetoder

- elektronisk musikkinstrument utviklet 
for å lage elektronisk generert lyd ved 
bruk av forskjellige synthesemetoder
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COUNTRYROCK

-  et elektrisk tangen5nstrument 
som spiller opptak av akkus5ske 

instrument

-  et elektrisk tangen5nstrument 
som spiller opptak av akkus5ske 

instrument

FEEDBACK

- rockefes5val for hippier som ble 
arrangert 15.–18. august 1969 i Bethel 

i  USA

- rockefes5val for hippier som ble 
arrangert 15.–18. august 1969 i Bethel 

i  USA

 SYMFONISK ROCK

- sjanger innenfor rocken på 
sluPen av 1960-tallet med 

tøffere og hardere tone

- sjanger innenfor rocken på 
sluPen av 1960-tallet med 

tøffere og hardere tone

HIPPIEMUSIKK

- rock hadde sin storhets5d på 
begynnelsen av 1970-tallet og er oYe 

strukturelt,  tonalt og harmonisk 
inspirert av klassisk musikk

- rock hadde sin storhets5d på 
begynnelsen av 1970-tallet og er oYe 

strukturelt,  tonalt og harmonisk 
inspirert av klassisk musikk

WOODSTOCK-FESTIVALEN

- lyden som kommer ut av en 
gitarforsterker som plukkes opp av 

mikrofonene på gitaren, igjen, igjen, 
igjen og igjen

- lyden som kommer ut av en 
gitarforsterker som plukkes opp av 

mikrofonene på gitaren, igjen, igjen, 
igjen og igjen

MELLOTRON

- musikksjanger av populærmusikk 
som er dannet av en blanding av 

country og rock

- musikksjanger av populærmusikk 
som er dannet av en blanding av 

country og rock
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SYNTHESIZER

- populær engelsk sjanger innenfor 
rocken på 1960-tallet.

- populær engelsk sjanger innenfor 
rocken på 1960-tallet.

GLAMROCK

- hvit rythm & blues som viser 
aggresjon og opprør

- hvit rythm & blues som viser 
aggresjon og opprør

SUBKULTUR

- poliSkk for å holde ulike raser adskilt i  
dagliglivet

- poliSkk for å holde ulike raser adskilt i  
dagliglivet

TUNGROCK

- hvit rythm & blues som viser 
misnøye mot foreldregenerasjonen

- hvit rythm & blues som viser 
misnøye mot foreldregenerasjonen

PUNK

-  sang som er assosiert med en 
bevegelse for solidaritet, sosial 

endring og bevissthet

-  sang som er assosiert med en 
bevegelse for solidaritet, sosial 

endring og bevissthet

ANARKISTER

- navnet på en sosial bevegelse i  USA på 
1950- og 1960-tallet

- navnet på en sosial bevegelse i  USA på 
1950- og 1960-tallet
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MTV

- kjente og ukjente musikere og band 
lagde akus6ske versjoner av låtene sine

- kjente og ukjente musikere og band 
lagde akus6ske versjoner av låtene sine

PLATESELSKAP

- rockemusikk som er «hardere» 
enn hardrock

- rockemusikk som er «hardere» 
enn hardrock

GRUNGE

- musikksjanger som ble populær på 
1980-tallet,  men har røOer i  glam-rocken 

fra 1970-tallet

- musikksjanger som ble populær på 
1980-tallet,  men har røOer i  glam-rocken 

fra 1970-tallet

MUSIKKVIDEO

- gjenforeninger av oppløste band- gjenforeninger av oppløste band

PUDDELROCK

- en bri6sk musikk og kulturbevegelse på 
midten av 1990-tallet som framhevet 

«det bri6ske», og frambrakte lys, 
fengende popmusikk 

- en bri6sk musikk og kulturbevegelse på 
midten av 1990-tallet som framhevet 

«det bri6ske», og frambrakte lys, 
fengende popmusikk 

BRIT-POP

-  alterna6v rock som hadde sin 
storgets6d på 1990-tallet

-  alterna6v rock som hadde sin 
storgets6d på 1990-tallet
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METAL

-  selskap som spesialiserer seg på 
produksjon, distribusjon og promotering 

av musikk- og videoopptak

-  selskap som spesialiserer seg på 
produksjon, distribusjon og promotering 

av musikk- og videoopptak

UNPLUGGED

- TV kanal som sender musikkvideoer- TV kanal som sender musikkvideoer

COMEBACK-TURNÈER

- en kortfilm ment for å representere en melodi 
eller sang visuelt

- en kortfilm ment for å representere en melodi 
eller sang visuelt
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