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Hvad er Psykedelisk Rock ?

Rock der søger at udvide eller forandre 
bevidsteden hos lytteren. At efterligne eller 
forstærke virkningen af bevidsthedsudvidende 
stoffer.

Interesse for indisk filosofi, mystik, kunst og musik -  
Mange musikere besøgte Indien i 60'erne

Stigende brug af bevidsthedsudvidende stoffer som 
cannabis og LSD blandt tidens musikere

Indflydelse fra Modal Jazz, Folkemusik, Exotica og 
surf-rock



  

Kinks – See My Friends (1965)

The Kinks  blev dannet i 1963 af Ray og Dave Davies 
fra London. 
Var en del af 'British Invasion' i USA.
The Kinks  turnerede i Indien i 1965
'See my friends' blev udgivet juli 1965



  

The Yardbirds – Heart full of soul

The Yardbirds blev dannet 1963 i London
Spillede Rythmn 'n' Blues og britisk rock 
inden de blev involveret i psykedelisk rock

'Heart full of soul' blev udgivet juni 1965



  

Psych – rock: Genretræk
Musikalske træk

● Drone (fast konstant 
undertone)

● Andre skalaer (østlige 
eller 'kirketone')

● 'Tribal' / hypnotisk 
trommespil

● Østlige instrumenter / lyd 
og spillemåde

● Bas der 'vandrer'

● Tekster om stoffer eller 
bevidsthedsændring

Studie tricks
● Panning (lyd vandrer 

højre/venstre kanal)

● Feed-back

● Heftigt Rumklang / ekko

● Flanging / Wah wah

● Forvrængning / Fuzz

● Lydcollage / båndeffekter



  

Beach Boys – Good Vibrations

Dannet 1961 i Californien. Videreudviklede surf-rocken 
med vokal-harmonier og tekster om ungdomsliv

Skrevet og arrangeret af Brian Wilson, der længe have 
ønsket at arbejde på en anden måde i studiet og in-
korporere utraditionelle instrumenter og lyde

Udgivet som single i oktober 1966



  

13'th Floor Elevators 
You don't know

Blev dannet 1965 i Texas som garage rock band 
med Roky Ericson som forsanger og Tom Hall på 
elektrisk forstærket 'Jug'

Udgav januar 1966 singlen 'You're gonna miss me' som 
er deres eneste hit.



  

Donovan – Season of the Witch

Donovan, skotsk folk og folk-rock musiker
Inspireret af Bob Dylan og Woody Guthrie

Udgav albummet 'Sunshine Superman' i 1966 
med psykedelisk islæt, herfra kommer 'Season 
of the Witch'



  

Grateful Dead – Dark Star

Toneangivende band i San Fransisco, dannet 1965. 
Spillede Blues-rock og bluegrass i starten

Guitarist/sanger Jerry Garcia skrev de fleste numre, 
der dog også blev til kollektivt

'Dark Star' er et jam-baseret nummer der lever i kraft 
af musikernes gensidige inspiration



  

Quicksilver Messenger Service - Mona

Blues & Rythmn 'n' Blues inspireret band fra 
San Fransisco, der stod lidt i skyggen af andre 
'Bay' bands. Dannet 1965

Albummet 'Happy Trails' består næsten 
udelukkende af Bo Diddley covers



  

Cream – Dance the night away

Cream blev dannet i 1966 i London som en 
power-trio med Eric Clapton, Jack Bruce og 
Ginger Baker

Spillede hard rock/blues rock, men med LP'en 
Disraeli Gears fra 1967 fik de også et 
psykedelisk udtryk



  

Vanilla Fudge – Bang Bang

Dannet 1966 i New York. Mest kendt er Tim 
Bogert (Vokal, trommer) og Carmine Appice 
(vokal, bas)

Orgel-domineret hard-rock med tæt vokal harmoni
Spillede lange psykedeliske versioner af hits fra 
The Beatles, Motown m.fl



  

Steppenwolf – Magic carpet ride

Dannet 1967 i Toronto, men spillede meget i i 
Los Angeles området. Forsanger er John Kay

Blander Hard-rock og psykedelisk rock

Fik flere hits, især 'Born to be wild' fra filmen 
Easy Rider



  

Iron Butterfly - In-a-Gadda-da-Vidda

Dannet i 1966 i San Diego. Ret ukendt inden de 
fik et hit med In-A-Gadda-Da-Vida som opstod 
ved en tilfældighed i 1968

Nummeret trækker på mange genrer og peger 
fremad med heavyrock og prog-rock



  

Schocking Blue - Venus

Hollandsk gruppe dannet 1967

Fik et kæmpehit med 'Venus' der lå nr 1 på 
adskillige hitlister i 1970

Eksempel på der var psykedeliske træk i 
mainstrem pop-rock'en i disse år



  

Nedgang for psykedelisk rock

● Psykedelisk rock forsvandt næsten fuldstændigt fra 
amerikansk rock i slutningen af 1969.

● Det skyldes formentlig afmatningen i hippie-idealer, 
visse hændelser (Manson & Altamont), LSD-forårsaget 
sindssyge, samt at man havde svært ved at forny 
genren

● Psykedeliske træk levede dog videre i soul-musikken 
og fusionsjazzen - 
Vi hører 3 min 'In a Silent Way med Miles Davis

● I England blev den psykedeliske musik integreret i 
prog-rock genren og i hard-rock og levede op gennem 
70'erne



  

GonG - Selene

Engelsk/fransk gruppe dannet 1967 af 
austraileren Daevid Allen, der forsøgte at 
blande humor ind i psych- og prog-rocken

Albummet 'Angels Egg' fra 1973, er en blanding 
af rock-opera, jazz-fusion og space-rock



  

P A U S E
Vi hører '25 øre' med

Young Flowers
Dannet 1967, fik succes med 
LP'en Blomsterpistolen, som 
er et lydspor til en tv-serie 
produceret af Thomas Winding i 
1968

Andre Dk psych-rock 
bands fra perioden:

● Alrunre Rod

● Burnin' Red Ivanhoe

● Culpeper's Orchard

● Steppeulvene

https://youtu.be/dg2IYZFKyAE


  

Spids Nøgenhat – Mere Lys

Dannet 1998, udgav 2001 'En mærkelig kop te', og de er 
nok det mest kendte 'nye' danske psych-band.

Spiller i mange forskellige stilarter: Acid, Stoner, Kraut 
samt mere i mere oprindelig 60'er stil.

Fik gennembruddet med 'Lolland-Falster' fra albummet 
'Kommer med Fred' fra 2013, hvor 'Mere Lys' også er fra



  

Fribytterdrømme - Fribytterdrømmen

Dansk 7-mandsband fra Svendborg dannet i 
2011

Spiller 'blødere' dansksproget psych-rock, 
inspireret af  især Steppeulvene

Udgav 2015 albummet 'Labyrintens farver'
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Telstar Sound Drone – Now see How 

3-mands band fra København dannet 2007. Udgav i 
2013 albummet 'Comedown'

De får hjælp fra Spids Nøgenhats 'Hobitten' ved 
koncerter.

Spiller drone/raga inspireret syrerock fyldt med 
effekter.



  

Papir – IIII.III

Københavnsk trio dannet 

Spiller lange instrumentale numre der varierer i 
intensitet og stil, især post-rock



  

Thulebasen – Forever Grinning

Dannet 2008.  Meget eksperimenterende rock 
med psykedelisk islæt

Blander mange genrer, både gamle og nye, 
især støjrock



  

Andre nyere bands

● De underjordiske (DK)
● Causa Sui (DK)
● Øresund Space Collective (DK)
● Dragontears (DK)
● Yuri Gagarin (S)
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