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  Mev Yvonne Erasmus, Mej Elize van Wyk 

Hoe begin ‘n voorwoord van enige publikasie? Deur middel van die doel van die 
betrokke publikasie in ag te neem. Hierdie publikasie se doel is om as hulpmiddel vir 
onderwysers te wees met betrekking tot die Genre Style wat in die Praktiese Musiek 
Eksamens Publikasies voorkom. 

en Mnr  Andre Coetzee

bydraes wat julle gelewer het en nog steeds doen.

Met Groot & Musikale Groete Vanaf

Die Genre Style is ingesluit as deel van die sillabus met doel om eksamen kandidate 
bloot te stel aan verskeie musiek style en dat hulle dit sal kan onderskei as hulle na enige 
musiek luister. Alhoewel die Genre Style tog bekend is aan hulle weet hulle nie wat is 
die oorsprong en of geskiedenis van die betrokke styl nie. Deur gebruik te maak en 
blootstelling hiervan ontwikkel die kandidate nie net ‘n kennis hiervan nie maar ook ‘n 
uitbreiding van musiek voorliefdes vir ander style.

Mev Roelien Lawson, Mev Annie van Schalkwyk

Hierdie publikasie is saamgestel deur die gebruik van verskeie digitale platforms as 
navorsings materiaal. Hierdie publikasie sal op ‘n gereëlde basis aangepas en op 
verbeter word om sodoende inligting te kan bevat wat tot voordeel van almal strek. 

Ek wil baie dankie sê aan elkeen van julle vir die

Ek wil graag hierdie publikasie opdrae aan die volgende persone wat ‘n baie belangrike 
rol oor die laaste 20 plus jare in die geskiedenis van Die Musiek-Akademie gespeel het 
en nog steeds doen tot vandag toe.

Dries Petzer

Die Musiek-Akademie. 
Die Registrateur van

Voorwoord
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Definisie:

‘ opgemaak is uitn Tipiese ballade bestaan   uit strofes wat  poëtiese reëls. Ballades is 
dikwels 13 reëls met 'n ABABBCBC -vorm. Die ritme van elke reël is gewoonlik 
jambies, wat beteken dit het een onbeklemtoonde lettergreep gevolg deur 'n 
beklemtoonde lettergreep.  'n storie vertel .Ballade musiek is direk ling

Geskiedenis:

Daar is nie regtig ‘n presiese tydperk wanneer Ballades ontstaan het nie, maar van die 
vroegste Ballades is gedateer voor 1600 in Europa. Baie tradisionele ballades het na 
Noord-Amerika gekom met setlaars uit Europa.

Voorbeelde van verskillende Ballades:

Ballades kom voor in die meeste Genre vorms. Elke Genre pas Ballades aan volgens die 
styl en formaat van die betrokke Genre.

Ballade

Kopiereg  2021 Die Musiek-Akademie ©  

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Country
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Country musiek word hoofsaaklik gekompromitteer deur 'n eenvoudige keuse van 
herhaalde akkoorde - meestal drie (hoewel soms so min as twee) - hoewel meer 
akkoorde heel moontlik bygevoeg kan word. Country Sang is oor die algemeen solo en 
onverbeterde, ongeharmoniseerde reëls – hoewel dit soms begelei word deur hoë, 
nougespasiëerde stemme (wat tipies in die refrein voorkom). 

Definisie:

Ritmies is daar min sinkopering en die oorweldigende meerderheid Country musiek 
word in gewoonlik in (4/4) geskryf, met die klem op die eerste en derde maatslae.

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Country (vervolg)

Geskiedenis:

Country is 'n  van populêre musiek wat ontstaan   het uit blues. 
Country musiek bestaan   dikwels uit ballades en dansliedjies. Dit het in 1920 begin. 
Vandag se country musiek word beskou as die 6de generasie van die musiek styl

Genre styl en vorm 

. 
Country musiek staan ook bekend as “Hillbilly music” of “Country and Western”.

 Aangesien Country musiek so ‘n algemene musiek vorm is, kan enige ander musiek 
styl, vorm en of Genre aangepas en of verwerk word sodat dit speelbaar is onder die 
Country Genre styl.

Voorbeelde van verskillende Country musiek:
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Waltz

Kopiereg  2021 Die Musiek-Akademie ©  

Definisie:

Geskiedenis:

Voorbeelde van verskillende :Walse

Die wals het ontstaan   as 'n dansmusiekvorm in die Klassieke era van die agtiende eeu. ... 
Dit het hoofsaaklik in Oostenryk ontstaan, meestal in die balsale van die hoofstad, Wene 
– dit is waar die naam Weense Wals vandaan kom. Dit het een van die gewildste danse 
van die negentiende eeu geword.

Daar is hoofsaaklik 5 tipes Walse
1. of  Volks Wals wat gewoonlik teen ‘n vinniger tempo gedans word. Country, 
2.   3. 4.  Wals  kaanse Wals    sionale Styl Wals  Ballroom Ameri Interna
5. Viennese Wals wat die mees bekendste is

‘n Waltz is ‘n dans in ‘n matige 3/4 tyd (drieslag maat).

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Swing
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Definisie:

‘n Waltz is ‘n dans in ‘n matige 3/4 tyd (drieslag maat).

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Swing (vervolg)

Geskiedenis:

Daar is hoofsaaklik 5 tipes Walse
1. of  Volks Wals wat gewoonlik teen ‘n vinniger tempo gedans word. Country, 

5. Viennese Wals wat die mees bekendste is

Die wals het ontstaan   as 'n dansmusiekvorm in die Klassieke era van die agtiende eeu. ... 
Dit het hoofsaaklik in Oostenryk ontstaan, meestal in die balsale van die hoofstad, Wene 
– dit is waar die naam Weense Wals vandaan kom. Dit het een van die gewildste danse 
van die negentiende eeu geword.

2.     Wals Ballroom
3. kaanse Wals   Ameri

Voorbeelde van verskillende :Walse

4. sionale Styl Wals  Interna
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Ragtime
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Geskiedenis:

Definisie:

Ragtime – ook gespel  rag-time  of rag time  – is 'n musiekstyl wat sy 
topgewildheid geniet het tussen 1895 en 1919. Sy kardinale eienskap is sy 
gesinkopeerde of "ragged" ritme.

 as “ ” “ ”

Ragtime het ontwikkel in die speel van honky-tonk-pianiste langs die Mississippi- en 
Missouri-riviere in die laaste dekades van die 19de eeu. Dit is beïnvloed deur minstreel-
vertoningsliedjies, Afro-Amerikaanse banjostyle, en gesinkopeerde (off-beat) 
dansritmes elemente van Europese musiek. asook  Het sy ontstaan gehad by die 
“African-American” gemeenskap in stede soos St. Louis.

Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Boogie
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Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Boogie (vervolg)

Definisie:

Geskiedenis:

Boogie is 'n herhalende, geswaaide noot of skuifritme, "groef" of patroon wat in blues 
gebruik word wat oorspronklik in boogie-woogie musiek op die klavier gespeel is. Die 
kenmerkende ritme en gevoel van die boegie is toe aangepas vir kitaar, kontrabas en 
ander instrumente.

Die vroegste opgeneemde boogie-woogie-liedjie was in 1916. Teen die 1930's het 
Swing-groepe soos Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey en Louis Jordan 
almal boogie-treffers gehad. Teen die 1950's het boogie in die opkomende rockabilly- 
en rock-n-roll-style geïnkorporeer. In die laat 1980's en die vroeë 1990's het country-
groepe country-boogies vrygestel.
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Tango
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Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.
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Tango (vervolg)

Definisie:

‘n Argentynse dans met ‘n gepunteerde ritme. Dit het ontwikkel uit die Habanera 
(vernoem na Havana, die hoofstad van Kuba), ‘n Kubaanse dans wat in die middel van 
die 19de eeu populêr in Spanje was. Die Tango het gedurende die 19de eeu ontwikkel en 
was baie gebruik na die Eerste Werêld Oorlog.

Geskiedenis:

Die geskiedenis van ango dateer terug na die  eeu. Oorsprong: In die middel van 
die negentiende eeu het Europese immigrante in Argentinië en Uruguay begin 
eksperimenteer met musiek wat Europese salonmusiek en danstradisies gekombineer 
het soos die menuet met Afrika-ritmes wat hulle in die westelike halfrond teëgekom het.

T 19de

Daar is hoofsaaklik twee verskillende Tango’s naamlik:

Voorbeelde van verskillende Tangos:

1. Die Spaanse Tango
2. Die Argentynse Tango
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Bossa Nova
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Bossa Nova (vervolg)

‘n Nuwe ritme vanaf Brasilië wat gedurende die vroeë 1960's ontstaan het. Dit word gou 
‘n gevestigde vorm deur die komposisies van Antonio Carlos Jolim. Die Bossa Nova is 
meer gekompliseerd as die ander ritmes.

Definisie:

Bossa Nova het in die laat 1950's op die tropiese strande van Rio de Janeiro begin, toe 'n 
klein groepie hoofsaaklik middelklas studente, kunstenaars en musikante bymekaar 
gekom het om 'n nuwe klank te skep. Bossa Nova was 'n sagte samba gebaseer op 
tradisionele Brasiliaanse musiek en ritmes, Amerikaanse jazz en 'n nuwe styl van 
Portugese lirieke.

Geskiedenis:
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Blues
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Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.

Definisie:

Blues word gekenmerk deur die roep-en-antwoord-patroon, die bluestoonleer en 
spesifieke akkoordprogressies, waarvan die twaalfmaat-blues die algemeenste is. Blou 
note (of "bekommerde note"), gewoonlik derdes, kwints of sewendes afgeplat in 
toonhoogte is ook 'n noodsaaklike deel van die klank.

Geskiedenis:

Die oorsprong van die blues is swak gedokumenteer. Blues het ná die Amerikaanse 
Burgeroorlog (1861–65) in die suide van die Verenigde State ontwikkel. Dit is 
beïnvloed deur werksliedere  agtime, kerkmusiek en die volks- en populêre musiek 
van die wit bevolking.

, R
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Latin
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Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.

Geskiedenis:
Die oorsprong van Latyns-Amerikaanse musiek kan teruggevoer word na die Spaanse 
en Portugese verowering van die Amerikas in die 16de eeu, toe die Europese setlaars hul 
musiek van oorsee gebring het. Latyns-Amerikaanse musiek word in Spaans, Portugees 
en in 'n mindere mate Frans uitgevoer. Stilistiese oorsprong: Spanje; Inheemse 
Amerikaner; ...

 

Latynse musiek (Portugees en Spaans: música latina) is 'n term wat deur die 
musiekbedryf gebruik word as 'n opvanggenre vir verskeie musiekstyle uit Latyns-
Amerika, Spanje, Portugal en die Verenigde State, geïnspireer deur ouer Latyns-
Amerikaanse en Iberiese musiekgenres , asook musiek wat in Spaans of Portugese taal 
gesing word.

Definisie:

18



Rock & Roll
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Hierbo verskyn ‘n voorbeeld van die betrokke Genre styl soos dit voorgeskryf is in 
die Praktiese Musiek Eksamens Publikasie.

Rock  oll het in die vroeë tot middel-1950's as 'n gedefinieerde musiekstyl in die 
Verenigde State ontstaan. Dit  die meeste direk afgelei van die lues-
musiek van die 1940's, wat self ontwikkel het uit vroeëre blues, die beat-heavy jump 
blues, boogie woogie, up-tempo jazz en swing musiek.

& R
is Rhythm & B

Geskiedenis:

Die onmiddellike wortels van ock  oll lê in die lues , wat destyds  
"rasmusiek" genoem is, in kombinasie met óf Boogie-woogie en skreeuende gospel óf 
met  van die 1940's en 1950's. Veral betekenisvolle invloede was azz, 

R & R “Rhythm & B ”  ook

Country musiek J
B G C Flues, ospel, ountry en olk.

Definisie:
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