
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ!
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΛΒΑΝΙΑΣ.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
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ΣΕΡΒΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

▪ Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΟΛΟ

▪ Η ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Η περιήγησή μας στη βαλκανική μουσική παράδοση θα ξεκινήσει από τη Σερβία και το 

Μαυροβούνιο, όπου θα παρουσιαστεί:



ΣΕΡΒΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
Ο ΧΟΡΟΣ ΚΟΛΟ

▪ Πρόκειται για έναν κυκλικό χορό, σε δίσημο ρυθμό, ο οποίος εκτελείται 
από τρεις έως πολλές δεκάδες άτομα. Για την πραγματοποίησή του δεν 
απαιτείται καμία κίνηση από τη μέση και πάνω αλλά μόνο με 
συγκεκριμένα βήματα των ποδιών. Κάποια είδη απαιτούν αποκλειστικά 
συμμετοχή ανδρών, κάποια γυναικών ενώ άλλα είναι μεικτά. Οι 
συμμετέχοντες πιάνονται αγκαζέ ή από τη μέση.

▪ https://video.link/w/U2Ywd

▪ Ο χορός αυτός συνοδεύει διάφορες κοινωνικές και θρησκευτικές τελετές.

▪ Συνοδεύεται από ακορντεόν αλλά και άλλα όργανα, όπως η φρούλα
(είδος φλογέρας), η ταμπούριτσα(είδος εγχόρδου) και η φυσαρμόνικα.

Φρούλα

Ταμπουρίτσα - Ταμπουράς

https://video.link/w/U2Ywd


ΣΕΡΒΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

▪ Αν και η μελοποιημένη επική ποίηση αποτελούσε αναπόσπαστο 
στοιχείο της βαλκανικής μουσικής παράδοσης, τώρα απαντάται 
κυρίως στο Μαυροβούνιο.

▪ Πρόκειται για μακροσκελή ποιήματα που εξιστορούν μάχες και 
κατορθώματα ηρώων. Aποτελούν μία μακραίωνη παραδοση, οι 
αρχές της οποίας ανάγονται στο 14ο αιώνα και φτάνει μέχρι το 
19ο αι. 

▪ Τα ποιήματα γράφτηκαν από άγνωστους Σέρβους ποιητές που 
στόχο είχαν να εμπνεύσουν τους πολεμιστές πριν τις μάχες αλλά 
και να διατηρήσουν τη μνήμη των κατορθωμάτων τους.

▪ Συνοδεύεται από τη μελωδία ενός μονόχορδου βιολιού που 
ονομάζεται γκούσλα.

▪ https://video.link/w/73Ywd

https://video.link/w/73Ywd


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

▪ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

▪ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

▪ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη μουσική παράδοση της Βουλγαρίας. Θα παρουσιαστούν



ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

▪ Η ακεραιότητα της λαογραφίας των Βούλγαρων τραγουδιστών μετρά περισσότερα από 
1.000 έτη και οφείλει την ύπαρξή της σε μια ανόθευτη επιθυμία να εκφραστούν και να 
μοιραστούν ιστορίες της καρδιάς.

▪ Έτσι τα βουλγαρικά παραδοσιακά τραγούδια συνδέονται στενά με τις χριστιανικές γιορτές 
αλλά και τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του ανθρώπου, όπως η εργασία, η 
διασκέδαση αλλά και ο θάνατος.

▪ Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερους ρυθμούς, πολυφωνία, αρμονία. Στις περιοχές γύρω από 
τη Σόφια το ισοκράτημα αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ



ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

▪ Πρόκειται για ένα μουσικό συγκρότημα που κατέστησε ευρέως γνωστή τη βουλγαρική 
παραδοσιακή μουσική.

▪ Τι ήταν αυτό το «μυστήριο»; Κομμάτια από διάφορες περιοχές της Βουλγαρίας, από την 
περιοχή της Ροδόπης, πολλά θρακιώτικης παράδοσης, από το Πιρίν και αλλού, δουλεμένα 
μέσα από μια περίεργη πολυφωνία (ανάλογη αυτής που ξέρουμε από την 
Ήπειρο), μακριά από τις άψογα συγκερασμένες φωνές των δυτικών χορωδιών, που 
έβγαζαν ένα έντονο αίσθημα μελαγχολίας και θλίψης –εντελώς dark θα το χαρακτηρίζαμε 
με σύγχρονους όρους–, πράγμα τελείως φυσικό, καθώς και η Βουλγαρία έχει περάσει 
αιώνες οθωμανικής κατοχής, με αποτέλεσμα δημώδη πεδία του λαϊκού της πολιτισμού να 
έχουν ανάλογες φορτίσεις

. https://video.link/w/P4Ywd

“ TO ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΦΩΝΩΝ»  Le Mystère des Voix Bulgares

https://video.link/w/P4Ywd


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

▪ Oι παραδοσιακοί βουλγαρικοί χοροί χαρακτηρίζονται από το σύνθετο βηματισμό τους που συχνά 
ξεκινά αργά αλλά πάντα καταλήγει πολύ γρήγορα.

▪ Οι περισσότεροι είναι κυκλικοί χοροί αλλά υπάρχουν και άλλοι που εκτελούνται από μόνο ένα 
χορευτή ή ζευγάρι χορευτών.

▪ Χαρακτηριστικός είναι ο χορός που εκτελείται σε 7/8 και αποκαλείται Rachenitsa.

▪ https://video.link/w/C5Ywd

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

https://video.link/w/C5Ywd


ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Γκάιντα

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤυπάνΓκαντούλκα Ταμπουράς
Ταραμπούκα

(ντουπέκ)



ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

▪ Η αλβανική μουσική χαρακτηρίζεται από 
ποικίλες επιρροές από γειτονικούς λαούς με 
πιο χαρακτηριστική την τουρκική λόγω της 
μακραίωνης οθωμανικής κυριαρχίας στην 
περιοχή.

▪ Υπάρχει μία σαφής διάκριση ανάμεσα στη 
μουσική του βορρά και του νότου της 
Αλβανίας. Υπάρχουν όμως αρκετές 
ομοιότητες με τη μουσική της Ηπείρου

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

• Οι Γκεγκ έχουν μονοφωνική παράδοση στο 
τραγούδι.

• Η Μουσική τους χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα.

• Τα τραγούδια περιγράφουν κατορθώματα ηρώων.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΟΤΟΥ

• Οι Τόσκ έχουν αναπτύξει πολλά είδη πολυφωνίας.

• Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από ήχους ήπιους, 
χαλαρούς, εξαιρετικά γλυκούς.

• https://video.link/w/z6Ywd

https://video.link/w/z6Ywd


O Καιρός των Τσιγγάνων

• Οι τσιγγάνοι Ρομά των Βαλκανίων διατηρούν τις ρίζες των παραδόσεών τους και η μουσική τους έχει επηρεαστεί 

αρκετά από αυτή των Οθωμανών λόγω της οθωμανικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια.

• Τα τραγούδια τους περιγράφουν την καθημερινότητά τους και εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

• Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στο «τσότσεκ», είδος μουσικής που εμφανίζεται στα Βαλκάνια στις αρχές του 19ου

αιώνα. Πρόκειται για τη μουσική από τις μπάντες των χάλκινων πνευστών (κατάλοιπο από τις οθωμανικές 

στρατιωτικές μπάντες). Το είδος έγινε ευρύτερα γνωστό λόγω του Σέρβου συνθέτη Goran Bregovic και της 

μουσικής που συνέθεσε για κινηματογραφικές ταινίες.

https://video.link/w/d7Ywd

https://video.link/w/d7Ywd

