klassisk periode
klassisk musik –stiltræk
fælles stiltræk
klassisk/jazz
jazz stiltræk
(blues m.m)
jazz periode
rock + Beatles
meta stiltræk
generelt
1400-1600
renæs-sance
parallelt organum
antifoni
monodi
madrigaler
husmusik
kirkemusik
vokalinstr.
brugsmusik
vokalinstrmt.
afrikansk parallelsang
antifoni
worksongs
blues, gospel,
spirituals, ragtime
vokalinstrmt.
1900
N.O. 
marchork

1955
r’n’b
ghetto
dansemusik
1700 barok
funktionsharm.
terrassedynamik
tutti/solo
kanon, fuga, rondo
polyfoni kontrapunkt;
harmonik styrer forløb;

kollektiv ”improv.”
tutti-solo kontrast
1920
Chicago
King Oliver /Armstrong
1962
tidlig Beatles
gruppesound

1770
præ-klassik
opdeling af ork i
sektioner;
homofoni
sektionsopdelt orkester;
harmoniseret melodi;
solistisk improv.;
opdeling af ork. i sektioner
1925
New York
Armstrong
(solo) m/ork
1965 ”mellem” Beatles:
Rubber Soul
solistisk sound
+ G. Harrison
+ G. Martin

1790
klassik
homofoni
Mozart
fuldt besat symf.ork.
yderligere sektionsopdelt;
big bands
arrangementer
orkesterklang
riff-stil
1935
swing
Basie
Ellington
1966
moden Beatles
Revolver
arrangement;
studieteknik;
eksperimenter m/ andre instr.
1810
præ-romantik
Beethoven
interesse for
harmonik/rytmik;
”budskab”
kompliceret
harm & rytmik;
”oprørsk”
1945
be-bop
Parker
1967
Sgt. Pepper
LP concept;
”mere end musik”
1830
romantik
Schubert
Schumann
Mendelssohn
stemningsskabende harmonik;
mindre interesse for dynamik
kompliceret harmonik, men u/drive
1955
cool
Davis 

1967
Magical Mystery Tour 
hippies, stoffer,
freaks;
stemninger; 
”medleven”
- 1900
sen-
romantik
Liszt
Brahms
Wagner
friere form ><
stramning af form; yderligere
udvidet harmonik
studerer og låner klassiske træk i form; akademisk
1960
WestCoast
MJQ; 
1968
White Double Album
interesse for rødder;
”distance”
+ symf. rock
1900 -
”vor tid”
Debussy
Schönberg
Bartok
a)	modal harm. 
og atonal musik;
b)   inspir. fra folkemusik; gamle former
a)	forenkling – statisk ><; 
      nye veje
b)   gamle veje
a)	alles kamp mod alle
b)	forenklet
a)	free jazz 
b)	fusion m.rock
1969-70 Get Back akustisk rock;
fusion m/folk
country
unplugged


Overordnet kommentar:
·	klassisk musik, jazz og rock (eksemplificeret v/ the Beatles) synes alle at følge samme udviklingsmønster i en udvikling der tager hhv. 500 år, 70 år og 10 år;
·	omkring 1970 når de tre stilarter samme udviklingstrin; herfra er der tale om ”fusion”, cross over” og ”collager” mellem de tre – ikke så meget nyt, men mere inspiration fra hinanden eller fra tidligere perioder;
·	udviklingen efter 1970 går i hegelske (pendul-)bølger – fra den ene grøft til den anden – med stadig hurtigere frekvens: fra det stramme til det løse, det gamle til det nye – og tilbage igen

Noter
Mon ikke noget tilsvarende gør sig gældende for maleri og skulptur?  Musik er jo også arkitektur?
   I de tidligere østlande sprang man i 1990 ikke direkte fra den øjeblikkelige mode (vores 60er og 70er stil) til vores mode anno 1990, men man har levet de mellemliggende ”perioder” igennem (dog i hurtigt tempo).
   Det virker som om udviklingen ikke kan forceres frem; den må passere bestemte stadier (og gøre sine erfaringer dér) før man kan gå videre.
   Altså: historien gentager sig, selv om nogle ideologer mener noget andet.

