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Unit 4b. pg 54: Hip hop

§ 1 (the background)

the roots go back to Jamaica = οι ρίζες πίσω στη Τζαμάικα

Jamaican immigrants = μετανάστες από τη Τζαμάικα

music great for dancing = μουσική υπέροχη για χορό

to tell jokes = το να λες αστεία

to invent rhymes = το να ανακαλύπτεις ρυθμούς

a master of ceremonies = ο τελετάρχης

§ 2 (Herk invents hip hop in 1973)

instrumental break = διάλειμμα με ορχηστρική μουσική

to play the same section over and over again = το να παίζει το ίδιο κομμάτι πάλι και πάλι

to mix two rhythms = το να αναμιγνύει δύο ρυθμούς

to play the drumbeat = το να παίζει το κρουστό

to invent a new kind of music = το να ανακαλύπτει ένα νέο είδος μουσικής

§ 3 (the evolution of hip hop)

the era of the ‘Old School’ = η εποχή της ‘Παλιάς Σχολής’

to come up with new techniques = το να σκαρφίζεσαι νέες τεχνικές

scratching a vinyl record = το να γρατζουνάς ένα δίσκο βινυλίου

to move a record back and forth while playing = το να κινείς ένα δίσκο μπρος-πίσω ενώ παίζει

to turn the rhymes into poetry = το να μετατρέπεις τους στίχους σε ποίηση

spoken word poetry = ποίηση από λέξεις που προφέρονται

the evolution of new elements = η εξέλιξη νέων στοιχείων

dancers entertain the crowd = χορευτές διασκεδάζουν το πλήθος

competitive dances = ανταγωνιστικοί χοροί

rivals try to outdo each other = οι ανταγωνιστές προσπαθούν να ξεπεράσουν 
                                                                                                                                     ο ένας τον άλλο
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§ 4 &5

to protest against injustice = το να διαμαρτύρεσαι ενάντια στην αδικία

to protest against poverty = το να διαμαρτύρεσαι ενάντια στη φτώχεια

to protest against violence = το να διαμαρτύρεσαι ενάντια στη βια

to develop your own style = το να αναπτύσσεις το δικό σου ύφος 

it has come a long way = έχει εξελιχθεί πολύ

4b Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~60 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. How did Dj Herc invent hip hop?

b. What are the distinctive features of hip hop?

Video Break 4b: Dj Herc is talking about that night when he invented hip hop
YT - Kool DJ Herc, Merry Go Round: https://www.youtube.com/watch?v=Hw4H2FZjfpo
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Unit 4b pg 56 – Easily confused words 

He’s famous for his hip hop songs                             = διάσημος (γνωστός)

and he’s popular with young teenagers                     = δημοφιλής (αγαπητός)

He’s late as usual.                                                       = ως συνήθως

It’s a common problem. Don’t worry.                   = σύνηθες πρόβλημα

It’s normal for teenagers to be rebellious.                    = κανονικό / φυσιολογικό / αναμενόμενο

This box contains a pair of glasses.                             = περιέχει κυριολεκτικά (μέσα σε ένα δοχείο) 

Breakfast is included in the price.                                = περιλαμβάνει (μέσα σε μια υπηρεσία)

Getting the Proficiency involves a lot of work.           = συνεπάγεται (μέσα σε μια διαδικασία)

Plants can grow in water.                                                  = αναπτύσσονται

When I grow up I want to be a brave firefighter.            = γίνομαι ενήλικας (αμετάβατο)

It’s hard to bring up your kids in modern city centres.   = ανατρέφω κάποιον (μεταβατικό)

You’re stubborn like your mother.                   = σαν

You and your mum look alike.                      = είσαι ολόιδιος

I have the same smartphone with you.         = ακριβώς το ίδιο

I have a similar smartphone.                          = ένα παρόμοιο

I like listening to live music.                             = ζωντανή μουσική

I like lively music.                                            = ζωηρή // κεφάτη μουσική

Loud music makes me feel alive.                     = νιώθω ζωντανός

***

END of Unit 4b
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