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Tysk rock op til 1968
Rock i Tyskland var præget af bands der spillede 
musik meget lig den der kom fra England eller USA.

The Beatles spillede i 1960-62 i Hamburg og der 
var mange der kopierede dem.

Der var en udpræget skyldkompleks over 2. 
verdenskrigs rædsler og det fik tyskerne til at være 
tilbageholdne med at fremhæve sig selv.

The Monks

Garage-rock band dannet af 
amerikanske soldater 
udstationeret i Tyskland

Ønskede større fokus på rytme 
frem for melodi



  

Hvad er Krautrock?

Musik der i slut 60'erne i Tyskland voksede ud af den 
psykedeliske rock og blandede den med minimalisme, 
avantgarde og elektronisk musik.

Nye måder at efterbehandle musikken på i studiet, især 
produceren Conny Plank, der anvendte rumklang og 
andre effekter til at give en mere kras og særegen lyd.

Krautrock har indflydelse på senere musikgenrer som 
electronica, ambient, new age, punk, industrial, post-
rock m.fl



  

Amon Düül II
Dannet 1968 i Munchen

Chris Karrer – violin, guitar, sang 
Renate Knaup – sang

Lucifers Ghilom
Phallus Dei 1969

Amon Düül var et kunstner- og hippiekollektiv i München der 
lavede politisk teater og happenings uden at lægge vægt på 
musikalsk øvelse og formåen.

Amon Düül II var en udbrydergruppe af dem der ville mere 
med musikken og de fik succes på festivaller i Tyskland

Deres numre var ofte lange og vilde baseret på jams som de 
udviklede til egentlige numre med egen stil. 



  

Ash Ra Tempel
Dannet 1970 i Berlin

Manuel Göttche (guit, elektronik)
Klaus Schultze (trom, elektronik)

Amboss (udd)
Ash Ra Tempel (1971)

Ambient/space musik med et stænk af rock-blues 
guitar a. la. Hendrix.

Klaus Schultze havde året forinden spillet i Tangerine 
Dream sammen med Edgar Fröese. Forlod Ash Ra 
Tempel efter 2 albums. Havde derefter solokarierre

Deres plader blev udgivet på pladeselskabet Ohr, der 
havde modet til at udgive musik der var eksperimen- 
terende og ikke umiddelbart mainstream.



  

Popol Vuh
Dannet 1969 i München

Florian Fricke – keyboard
Djong Yun – sang

Hosianna Mantra
Hosianna Mantra 1972

Popol Vuh var til at begynde med pionerer i elektronisk 
musik med bl.a Moog synthesizer i en spacet og 
ambient stil med etniske islæt.

Skiftede i 1972 til en spirituel stil med sang og 
akustiske instrumenter, bl.a obo og cembalo. Anses 
som en tidlig form for new-age musik.

Florian Fricke rejste meget, bl.a i Mellemøsten og 
Tibet. Interesserede sig for musikterapi. 



  

Faust
Dannet 1971 i Wümme nær 
Bremen

Werner 'Zappi' Diermaier - trommer
Rudolf Sosna – guitar, keyboards

It's a rainy day, sunshine girl
Faust so far 1972

Faust musik er fuldstændig kompromisløs. Hvis de 
havde en ide, kørte de linen ud.
Det gav dem mange problemer med pladeselskaberne
der mente musikken ikke var 'tilgængelig' nok.

De blandede dog ofte humor med ind i musikken.

De havde en kult af fans der fulgte dem rundt til 
koncerter.



  

NEU!
Dannet 1971 i Düsseldorf

Klaus Dinger (trom, guit, sang)
Michael Rother (keyboard)
Begge ex-Kraftwerk

HalloGallo (NEU!) udd.
Hero (NEU 75) udd.

Neu! Udviklede den trommestil der identificeres med 
Krautrock og som kaldes Motorik. Mange af deres 
numre er bygget op omkring den.

Rother ønskede en mere introvert og ambient 
musikstil hvor Dinger gik ind for en ekspressiv og 
energisk stil. Det gav mange konflikter i bandet.

NEU! Har inspireret mange musikere, bla David 
Bowie, Brian Eno og Thom Yorke (Radiohead)



  

Can
Dannet 1968 i Köln

Holger Czukay – bas 
Irmin Schmidt – keyboard 

Moonshake
Future Days, 1974
Oh Yeah video 1970 (evt)

Czukay og Schmidt var begge elever af komponisten 
Stockhausen. Schmidt havde mødt Warhol i New York

De ønskede at blande avantgardemusik med stærkt 
rytmisk funderet musik som jazz og funk. 

Et af de få bands der havde succes i udlandet og 
medvirkede i TV-shows i England.

Czukay havde senere succes med at blande 
avantgarde med pop og worldmusic.



  

Kraftwerk:  1968-1974
Ralf Hütter (synths, sang) og Florian 
Schneider (synths, violin, perc. mm)  
spillede i det meget  eksperimenterende 
band Organisation, der udgav et enkelt 
album 'Tone Float'

Noitasinagro (udd)

De dannede Kraftwerk i 1969, i starten 
var stilen stadig Krautrock, men gradvist 
kom mere og mere elektronik med i 
musikken.

De opfandt selv elektroniske instrumenter 
bl.a. en vocoder med robotagtig lyd, som 
de har anvendt siden og er deres 
kendetegn.

Conny Plank var producer på alle de 
første albums



  

Kraftwerk 1974: Autobahn
Albummet var en stor succes for 
bandet, det lå på hitlisterne i mange 
lande

Deres sidste album med Conny 
Plank som producer.

Autobahn (udd)

Kraftwerk havde efterhånden fået anskaffet sig bedre 
udstyr, herunder synths med sequencer og Moog

Wolfgang Flür (perc, synths), der havde spillet med til 
koncerter er nu blevet fast medlem af bandet.

Albummet markerer starten på temaet med Menneske 
og Maskine, som de følger mange år frem.



  

Kraftwerk 1978-79: Retro-Futurisme 
Kraftwerk har fået et nyt fast 
medlem, Karl Bartos (synths)

Stilen er nu rent elektronisk 
minimalistisk rytmisk

Men også synthpop udvikles på 
disse og kommende albums

I denne periode dyrkes en retro-
futuristisk æstetik, bandet 
henviser selv til hvordan det var 
i 50'ernes Tyskland

TEE (video)

Das Model (Video)



  

Tak for i aften!
Konrad 'Conny' Plank 
1940-1987

Startede som lydmand for Marlene 
Dietrich og blev kaldt Krautrockens 
Phil Spector.

Havde succes i 80'erne med bands 
som Ultravox og Eurythmics m.fl

Litteratur: Julian Cope – 
Krautrocksampler
(kan findes i pdf-format på nettet)
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