
 

Indiase muziek  
Klassiek en pop 
 

In India is zowel de traditionele klassieke als de Indiase popmuziek populair. Wil je ook 
horen wat daar op nummer 1 staat in de hitlijsten? Bekijk dan deze clip. 
  
Hé, Indiase muziek - geweldig - daar ben ik nu echt fan van. En vergis je niet - Indiase 
muziek is veel meer dan religieuze of tempelmuziek. Misschien is het eren van de goden wel 
een reden om muziek te maken, maar Indiase muziek is daar toch ook wel van losgekomen. 
Indiase muziek is echt kunst geworden - met grote artiesten zoals Ravi Shánkar. 

Indiase muziek kun je gemakkelijk herkennen aan de typische instrumenten waarmee 
wordt gespeeld - de sitar bijvoorbeeld: een prachtig snaarinstrument.Of de tabla: geweldig 
hoe die mannen daar op kunnen spelen. En de tanpura: een echt begeleidingsinstrument is 
dat. En dan heb je natuurlijk ook nog de fluit: in India maken ze die uit bamboe. En een 
handorgel: ook typisch Indiaas. 

Indiase muziek is niet zo gemakkelijk te leren - je leert het van een goeroe: een leraar waar 
je een heel bijzondere relatie mee hebt. Je probeert hem zo goed mogelijk te imiteren.Wat 
ook typisch is aan de Indiase muziek zijn de melodieën - in India noemen ze dat raga's. En 
nu komt het mooie: elk moment van de dag heeft zijn eigen raga - dat wil dus zeggen dat je 
een morgen-, een middag- en een avond-raga hebt. Om precies te zijn delen ze een dag op in 
8 ragas van 3 uur - dat wil dus zeggen dat je als muzikant om de 3 uur andere muziek moet 
spelen. Je mag dus niet zomaar spelen wat je wilt - nee, als muzikant moet je het moment 
van de dag "voelen" en dat gevoel omzetten in muziek. 

Bijna het omgekeerde van Westerse muzikanten hè -: die gaan op zoek naar hun diepste 
gevoelens en proberen die uit te drukken in muziek. Indiase muzikanten moeten juist 
uitdrukken wat ze buiten zich voelen: de dag, het uur, het moment.Dat geldt natuurlijk 
allemaal voor klassieke Indiase muziek.  

Maar in India heb je nog veel meer muziek. Bollywood muziek bijvoorbeeld - dat is Indiase 
popmuziek.Het bijzondere daaraan is, dat die altijd wordt gemaakt als filmmuziek. Zowel 
vroeger als nu - en die is echt heel populair in India.De actrices zingen niet zelf maar ze 
laybacken?..alhoewel? de laatste jaren is dat een beetje aan het veranderen. ?In India is er 
nu ook MTV. Hierop hoor je veel Westerse muziek, maar ook Indiase muziek van muzikanten 
die geen filmmuziek maken. 


