
Szimfónikus zenekarok megjelenése a rockzenében

1969-ig senki nem gondolt bele abba, milyen lehet egy rock zenekar és egy 
szimfónikus zenekar kombinációja.
A Deep Purple volt az első olyan rock banda, amely kitalálta, hogy nem is 
lehet rossz, ha bandájukat egyesítik néhány szám erejéig a 
komolyzenészekkel. Ők vették először igénybe a még kiaknázatlan de remek 
párosítás lehetőségeit.
Az első szimfónikus zenekarral előadott rock koncert, valamint az első rock 
lemez, amin szimfónikus zenekar is részt vett 1969-ben volt.
A darab a Concerto for Group and Orchestra címet viselte, amit a Királyi 
Filharmonikusok és a Deep Purple adtak elő.
A C.for G. and O. a concerto grosso, a simfonia concertante és a zenekari 
concerto vonásait egyesítette.

1.t.: a kimunkált zenekari bevezető után a zenekar és az együttes 
felváltva játsszák a főtémát, ebben hasonlít a concerto grossora

2.t: a banda énekese szólózik, jobban együttműködik a zenekarral, bár 
még mindig jobban előtérben vannak (s.c.)

3.t: egy dobszólótól eltekinte az együttes és a zenekar együtt mozog, a 
szólórész után nincs több szólista.

Amúgy a zenekar 1968-ban alakult Roundabout néven. A stílus egyik 
legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, melyet sokan Led Zeppelin és a 
Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak
Ők ugyan nem tartják magukat heavy metal bandának, de a hard rock mellett 
még rengeteg más műfajban is kipróbálták magukat, mint például a 
progresszív-, pszichedelikus-, blues rock.
Az együttes világszerte több mint 100 millió lemez adott el, valamint 
bekerült a Guiness Recordok könyvébe mint a leghangosabb együttes
A Deep Purple a '69-es koncert után csak 30 évvel később, 1999-ben 
játszottak újra együtt zenekarral. Újra a Concerto for Group and Orchestra-t 
adták elő, de itt már a London Symphoni Orchestra-val.

A London Symphoni Orchestra 1904-ben alakult meg, persze akkor még 



eszükbe sem jutott, hogy más műfajban is játsszanak a komolyzene mellett.
A zenekar rengeteg karmesterrel büszkélkedhetett az évek során, mint például 
Richter János, Edward Elgar, Claudio Abaddo, Tilson-Thomas, és még sokan 
mások.
Ez az első zenekar, mely külföldön is fellépett, valamint 1912-ben lépett 
volna fel New Yorkban. A Titanic-on utaztak volna, de az utolsó pillanatban 
meg kellett változtatniuk a helyfoglalást.
Mindezek mellett érdekesség, hogy fennállásuk jelentős része alatt nők nem 
léphettek a zenekar tagjai közé
Az LSO a komolyzene mellett sokszor társult be rock zenekarokhoz, így 
létrehozva egy egészen más hangzást, valamint ők maguk is sok ismert rock 
számot feldolgoztak az évek alatt.
Ezeket összevetve nem meglepő, hogy így a filmzenei műfajt is 
meghódították.
Olyan közkedvelt filmzene-felvételeket készítettek el, mint a Star Wars, 
Harry Potter, Indiana Jones, A rettenthetetlen,Tomb Raider.

 Annak ellenére, hogy a Deep Purple először 1969-ben játszott együtt 
zenekarral, másodszorra pedig 30 évvel később, 1999-ben, a többi ismert és 
kevésbé ismert zenekarok is elkezdték használni a szimfónikus zenekar adta 
remek lehetőségeket.

A Kiss 1973-ban alakult amerikai rockegyüttes, mely világszerte több mint 
100 millió albumot adott el, és az évek folyamán a védjegyüké váltak 
fellépőruháik és arcfestésük.
Ez az együttes is igénybe vette a szimfónikus zenekar lehetőségeit, hallhatók 
is a Kiss egyik legismertebb számában, az I was made for loving you

(zenehallg)

Az Aerosmith 1970-ben alakult amerikai hard rock zenekar. 
Az együttes a hagyományos rhytm&blues mellett több stílus is megjelenik a 
zenéjükben, mint a blues rock, rock and roll, poprock, pop metal.
A '70-es évekig töretlen népszerűségüket félbeszakította a rengeteg belső 
konfliktus és a mértéktelen kábítószerhasználat.
Korábbi népszerűségüket csak 1987-ben tudták visszaszerezni, amelyet már 



sikerült drog- és alkohol problémák nélkül is megoldani.
Pályafutásuk alatt olyan zenekarokra voltak hatással mint a Guns and Roses, 
a Metallica, és a Nirvana.

( zenehallg)

a U2 1976-ban alakult meg, és a '80-as évektől a világ egyik legnépszerűbb 
zenekarának számítanak, több mint 170 millió eladott albummal 
büszkélkedhetnek.
Bár zenei tudásuk az elején elég korlátozott volt, az évek során ezt 
leküzdötték. Zenéjük a rocktól egészen a popig terjed, viszont nagy szerepet 
játszottak az alternatív  rock fejlődésében.

(zenehallg)

És végül kiemelném mindezek mellett az Apocalyptica zenekart.
1993-ban alakultam meg Finnországban. Bár mindannyian komolyzenei 
képzésben részesültek, ezt a tudásukat a heavy metallal ötvözik.
A zenekar négy tagból áll, három csellistából és egy dobosból. Stílusukban a 
szimfónikus metalon át a heavy metalon keresztül a progresszív metalt is 
megtalálhatjuk.
Saját dalaik mellett olyan híres zenekarok számait is feldolgozzák mint 
Metallica, Rammstein,Slayer.
Ez az együttes az egyik legjobb példa arra, hogy klasszikus hangszerekből is 
lehet jó rock zenét csinálni.

(zenehallg)


