


ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

• Η Βόρεια Αφρική θεωρείται εδώ και χρόνια ως ο
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ευρώπη, την
Αφρική και την Ασία, όσον αφορά στην
πολιτιστική δημιουργία. Οι χώρες που την
αποτελούν μοιράζονται μια μουσική παράδοση
που με μία λέξη λέγεται ανδαλουσιανή, και όπως
είναι φυσικό έχει τις καταβολές της στην
παράδοση της ισλαμικής Ισπανίας



ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

• Στην Ανδαλουσιανή μουσική μπορεί να εντοπιστεί μια ισχυρή
τσιγγάνικη, και μέσω αυτής, ινδική, επιρροή, που σε καμιά
περίπτωση δεν θα έπρεπε να συγχέεται με την αραβική, όπως
αυτή αποτυπώνεται στο φλαμένκο και το cante jondo. Και τα δύο
είναι δημιουργήματα των τελών του 18ου αιώνα. Σημαντικές
μορφές τραγουδιστών (cantaores) θεωρούνται οι Καμαρόν δε λα
Ίσλα και Ροθίο Χουράδο και κιθαριστές ο Πάκο δε Λουθία.

• Η Ανδαλουσία υπήρξε πατρίδα μεγάλων συνθετών και
δημιουργών. Ο Αντρές Σεγόβια, πατέρας της σύγχρονης κλασικής
κιθάρας ήταν από το Λινάρες του Χαέν ενώ ο σημαντικός
εκπρόσωπος του «μουσικού εθνικισμού» Μανουέλ ντε Φάγια ήταν
από το Κάδιθ. Ο Χοακίν Σαβίνα από την Ούβεδα είναι ένας από
τους γνωστότερους σύγχρονους ισπανικούς μουσικούς.



ΜΑΡΟΚΟ

Στην μαροκινή παράδοση υπάρχουν πολλά και
διάφορα είδη μουσικής...



• Μουσική Berber:Υπάρχουν 3 ποικιλίες αυτής
της μουσικής: Η μουσική του «χωριού», η
τελετουργική μουσική και η «επαγγελματική»
μουσικη

• Chaabi folk music: Chaabi (δημοφιλής) είναι
μουσική που περιέχει πολλές ποικιλίες που
αποτελούνται από πολυσχεδείς μορφές της
παραδοσιακής μουσικής

• Gnawa(μυστική): Η μουσική Gnawa είναι μια
μορφή μουσικής που είναι μυστική



• Κλασσική Malhun: Η κλασσική Malhun
μουσική είναι ειρηνική και πολύ
ενδιαφέρουσα να την ακούσεις

• Κλασσική Sufi: Οι αδερφότητες του Sufi
(tarikas) είναι συνηθισμένες στο μαρόκο και η
μουσική είναι στοιχειώδες κομμάτι της
πνευματικής τους παράδοσης



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

• Και βέβαια επειδή μαζί με μουσική πάντα
υπάρχει και χορός....



• Shikat: Είναι ο χορός γνωστός και ως χορός
της κοιλιάς..

• Guerda: Είναι ένας παραδοσιακός χορός του
Tuager Berber..

• Ahwash: Χορεύεται στα ψηλά βουνά Άτλας
γύρω από μια φωτιά..



• https://www.youtube.com/watch?v=cfGxiCav
wjo



ΠΗΓΕΣ

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B
1%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF

•



• Χρήστος Σταλίδης


