




            POPHISTORIE


                     1966



U.S.A.

Memphis speelt een belangrijke rol in het populair worden van de zwarte muziek. Bij het STAX-label vormen de Mar-Keys en Booker T. & The M.G.’s een collectief, dat aan de basis staat van wat later de Stax-sound wordt genoemd: rauwe, emotionele zang met zware, ritmische begeleiding door de M.G.’s en stuwend blazerswerk van The Mar-Keys. Rond 1965-’66 breekt Stax nationaal door met hits als I’ve been loving you too long en Respect (Otis Redding), Hold on, I’m coming (Sam & Dave), B.A.B.Y. (Carla Thomas), Knock on wood (Eddie Floyd) en Soul man (Sam & Dave). Van Percy Sledge is het nummer When a man loves a woman afkomstig.
Aretha Franklin tekent een contract bij Atlantic en neemt de door Jerry Wexler geproduceerde single I never loved a man op.
http://www.aretha-franklin.com

Gladys Knight & The Pips hebben een hit met Just walk in my shoes. De groep zal zich met hits als Help me make it through the night en Midnight train to Georgia ontwikkelen van specifieke soul-act tot soulgroep, die ook middle-of-the-road-materiaal uitbrengt. In 1989 zal Gladys Knight de James Bond-song License to kill zingen.

Het nummer California dreaming van The Mama’s and The Papa’s bereikt de vierde plaats van de hitparade.
http://entertainment.msn.com/artist/?artist=105315

Naar aanleiding van het succes van de Beatle-films, besluit een Amerikaanse televisiemaatschappij in de lente van 1966 met een televisieserie te beginnen, die in dezelfde lijn ligt als ‘A hard day’s night’ en ‘Help!’
Aanvankelijk is het de bedoeling, dat de leden van The Lovin’ Spoonful de hoofdrol spelen, maar later worden er audities gehouden en worden Davy Jones, Micky Dolenz, Peter Tork en Mike Nesmith ingehuurd. Het zijn acteurs met muzikale talenten, maar toch wordt tijdens het opnemen van de platen gebruik gemaakt van sessiemuzikanten.
http://www.geocities.com/chataholic2a2/MonkeesPg.html

Simon & Garfunkel hebben een nr. 1-hit met Sounds of silence
http://freespace.virgin.net/r.kent/

De eerste elpee van Frank Zappa komt uit, getiteld Freak out. In zijn songs valt hij a) de leegheid van de toenmalige hippiecultuur aan, b) legt hij de vinger op de economisch-kapitalistische trekjes van de popmuziek.
http://www.hotshotdigital.com/WellAlwaysRemember.3/FrankZappa.html

Engeland

The Beatles weigeren op te treden in Zuid-Afrika, omdat de concerten alleen door blanken bezocht mogen worden. Op 29 augustus geven ze hun allerlaatste concert in San Francisco.

Het album Bluesbrakers van John Mayall komt uit en wordt een succes.
http://www.johnmayall.com/home.html

De groep The Soft Machine wordt opgericht. 
http://perso.club-internet.fr/calyx/softmachine/

De groep The Cream is een van de eerste hardrockgroepen. Kenmerk van hardrock is meestal het gebruik van zware, vervormde gitaren en een stevige basis van bas en drums. Oprichters van The Cream zijn Eric Clapton, Ginger Baker en Jack Bruce.
http://www.jackbruce.com/cream

Howard en Blaikley schrijven de hit Save me voor Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich.
http://www.davedeedozybeakymickandtich.com

Cat Stevens heeft een hit met I love my dog.
http://catstevens.com

The Troggs hebben een wereldhit met Wild thing.
http://www.my-generation.org.uk/troggs.htm

Australië

The Easybeats, opgericht in 1964, hebben een hit in Nederland en Engeland met Friday on my mind. In de groep zitten twee ex-Hagenaars: Harry van der Berg (Vanda) en Richard van der Sluys (Diamond). Later worden Vanda en George Young, een ander lid, producers van o.a. AC/DC en spelen ze in de groep Flash and the Pan (Hey, St. Peter en Waiting for a train).
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/4044/

België

Ferre Grignard heeft een hit met Ring Ring I’ve got to sing.
http://houbi.com/belpop/scripts/frame.hts?groups/grignard.htm

Nederland

Halverwege de jaren zestig ontwikkelt zich in navolging van Engeland een bluesbeweging in Nederland. Al in 1962 wint boogie-woogie-pianist Rob Hoeke het Loosdrechtse Jazzconcours. Hij heeft in 1966 een hit met Margio.
http://www.alexgitlin.com/hoeke.htm

Via Loosdrecht komen daarna meer namen van Nederlandse bluesartiesten naar voren: in 1967 de Endatteme Jug Band, in 1968 de Oscar Benton Blues Band en in 1970 John the Revelator.
De werkelijk ondergrondse beweging zit in Den Haag met Q65, The Subterraneans, Blues & Sons, Indiscrimination en het daaruit voortspruitende Livin’ Blues. Deze stad kent daarop aansluitend zeven jaar lang een bluesclub, de Hoochie Coochie Club. Uiteindelijk blijven er rond 1970 slechts de elektrisch versterkte groepen over, waarvan de bekendste zijn: Livin’ Blues, Barrelhouse, de Hoochie Coochie Band, Flavium, Endatteme, de Gigantjes en Cuby and the Blizzards, die in 1966 een hit hebben met Back home.
http://home.planet.nl/~dbron/cuby.htm

Q65 heeft een hit met The life I live.
http://www.kiwi-us.com/~hitomi/q65eg.htm

Groepen, die geïnspireerd worden door de rhythm and blues, zijn:                                   de Tee Set, die een hit hebben met Early in the morning
http://www.betuwe.net/~tee-set/  en

The Incrowd, van de hit I’ll be free.
De popzender HILVERSUM 3 wordt opgericht om Radio VERONICA overbodig te maken.
Uit Volendam komen The Cats, met o.a. zanger Piet Veerman, die een hit hebben met What a crazy life.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz2530.htm

Andere groepen en artiesten, die dat jaar doorbreken, zijn:

The Hunters, met gitarist Jan Akkerman: Russian spy and I
http://www.janakkerman.com

Hu & The Hilltops: Cry me a river
The Jay-Jays: Bald headed woman
The Outsiders uit Amsterdam: Lying all the time
http://www.popinstituut.nl/bez/bz1581.htm

The Sandy Coast: We’ll meet again
http://www.btinternet.com/~simon.mason/page24.html

The Shoes uit Zoeterwoude: Standing and staring
Les Baroques: Such a cad

Patricia Paay: Je bent niet hip
http://www.popinstituut.nl/bez/bz3362.htm




                   1967


Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als het Jaar van de Flower Power.

U.S.A.

In New York wordt door Ralph J. Gleason (1917 – 1975) het muziekblad ROLLING STONE opgericht.

Tim Buckley brengt de elpee Goodbye and hello uit. Dit album staat geheel in het teken van het love & peace-idealisme, waarvan Buckley ook heel scherp de schaduwzijde schildert.
http://www.timbuckley.com

De elpee Buffulo Springfield van de gelijknamige groep komt uit.
http://www.thebuffalospringfield.com

Country Joe & The Fish hebben een hit met I-feel-like-I’m-fixing-to-die, een song tegen de oorlog in Vietnam.
http://www.well.com/~cjfish/

The Doors, met zanger Jim Morrison,  hebben een hit met Light my fire.
http://www.thedoors.com/#

Jimi Hendrix heeft hits met Hey Joe, Purple Haze en The wind cries Mary.
http://www.jimi-hendrix.com/

The Jefferson Airplane scoort hits met White rabbit  en Somebody to love.
http://www.starship.pp.se./

De elpee Moby Grape van de gelijknamige groep komt uit.
http://www.mobygrape.net

Het eerste grote meerdaagse popfestival vindt plaats in Monterey, Californië, op 16, 17 en 18 juni 1967 en trekt zo’n 50.000 bezoekers. Op dit festival, waarvan een film wordt gemaakt door D.A. Pennebaker, treden o.a. op: Jimi Hendrix, The Jefferson Airplane,
Otis Redding, Janis Joplin, The Who, The Animals, The Mama’s and the Papa’s en Simon and Garfunkel.
In de jaren hierna zullen er diverse popfestivals plaatsvinden in o.a. Miami, Denver, Newport, Atlanta, Seattle en New Orleans.

De elpee The Velvet Underground & Nico van The Velvet Underground komt uit.
http://outland.cyberwar.com/~zoso/velvets/velvetbio.htm


Engeland

De zangeres Sandie Shaw wint het Eurovisiesongfestival met Puppet on a string. In de zomer wordt de elpee Sgt. Pepper’s lonely hearts club band van The Beatles uitgebracht. Brian Epstein, hun manager, overlijdt op 27 augustus op 32-jarige leeftijd. 
Jeff Beck heeft een hit met Hi ho silver lining.
http://warr.org/beck.html

Met Spicks and Specks scoren The Bee Gees hun eerste hit. Ze staan onder contract bij manager Robert Stigwood.
http://www.beegeesfanclub.org/

The Herd, met zanger Peter Frampton, scoort een hit met From the underworld.
http://www.frampton.com/

The Pink Floyd, de eerste Engelse psychedelische rockband, heeft hits met Arnold Layne en See Emily play.
http://www.pinkfloyd.com/

De groep Procol Harum, met o.a. Gary Brooker, scoort een hit met A whiter shade of pale. 
http://www.procolharum.com


Net als The Beatles op Sgt. Pepper, The Moody Blues op Days of future passed en
Deep Purple op Concerto for group and orchestra zullen ze elementen uit de klassieke muziek gebruiken op de elpee In concert with the Edmonton Symphony Orchestra uit 1972, waarvan het nummer Conquistador een hit wordt.

Zuid-Afrika

Miriam Makeba heeft een hit met Pata Pata.
http://www.africanmusic.org/artists/makeba.html

Nigeria

De Juju-muzikant King Sunny Adé heeft een hit met Challenge cup. 
Juju of palm winemuziek is een op de gitaar georiënteerde vorm van Afro-westerse muziek. De heersende Juju-ster op dat moment is Chief Commander Ebenezer Obey. De twee sterren gaan een concurrentiestrijd aan, die in het voordeel van Adé wordt beslist.
http://www.africanmusic.org/artists/sunnyade.html


Nederland

Een aantal leden van de Tee Set stapt uit de groep en richten After Tea op, die een hit hebben met het flower powernummer Not just a flower in your hair.
http://www.btinternet.com/~simon.mason/page21.html

De protestzanger Armand heeft hits met Ben ik te min? en Blommenkinders. 
http://www.armand.nl/

Andere groepen en artiesten, die dat jaar een hit hebben:
Groep 1850, met o.a. Peter Sjardin: Mother Nohead

Bojoura: Everybody’s day
http://www.popinstituut.nl/bez/bz443.htm

The Buffoons: Tomorrow is another day
http://www.buffoons.nl

Ronnie & The Ronnies: Beestjes

The Ro-d-ys: Just fancy en Take her home
http://www.popinstituut.nl/bez/bz2311.htm
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