



                     POPHISTORIE


                              1968


U.S.A.

De rockmusical ‘Hair’, geschreven door Ragni, Rado en MacDermot, wordt op elpee uitgebracht. Er komen talloze hits van, zoals Hair (in Nederland een nr. 1-hit in de uitvoering van Zen), Goodmorning, Starshine, Aquarius/Let the sunshine in, Ain’t got no/I got life en Frank Mills. Artiesten, die in de live-versies van de musical optreden, zijn o.a.: Paul Nicholas en Marsha Hunt (in Engeland), Julien Clerc (in Frankrijk), Donna Summer (in Duitsland) en Rob de Nijs (in Nederland). De teksten van de liedjes gaan over milieuvervuiling, seks, discriminatie, vrijheid en liefde.
http://www.geocities.com/hairpages

Bob Dylan tekent de hoes van de eerste elpee van The Band, Music from Big Pink. 
http://theband.hiof.no/

Captain Beefheart debuteert met het album Safe as milk.
http://www.beefheart.com

The Creedence Clearwater Revival heeft hits met Suzie Q en I put a spell on you.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/4242/

Janis Joplin heeft een hit met Down on me.
http://www.officialjanis.com/

De eerste hit van Fleetwood Mac is Need your love so bad.
http://www.repriserec.com/fleetwoodmac/

Van The Steve Miller Band komt de elpee Children of the future uit.
http://www.stevemillerband.com/

De elpee Randy Newman van Randy Newman komt uit.
http://www.randynewman.com/

Sly & The Family Stone hebben een hit met Dance to the music.
http://www.slystonemusic.com

Richard Harris heeft een wereldhit met het nummer MacArthur Park. Het is geschreven door Jimmy Webb, die al op 13-jarige leeftijd zijn eerste eigen songs componeerde.
http://www.jimmywebb.com/

De elpee Switched on Bach van Walter Carlos komt uit. De plaat is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de synthesizermuziek. De synthesizer is een elektronisch muziekinstrument – opgebouwd uit oscillatoren, filters, ringmodulatoren en wat dies meer zij – waaraan elk gewenst geluid kan worden onttrokken. In 1929 werd in Parijs al een soort synthesizer, inclusief speelboek, gedemonstreerd. Pas in 1954 kwam H.F. Olsen met de eerste echte synthesizer, de RCA-synthesizer. In 1959 werd een verbeterde uitvoering ontworpen van een half miljoen dollar. De eerste synthesizer, die naam maakte, is die van Robert Moog. In Engeland kwam de geoloog Peter Zinovieff met de VCS 3, die door The Pink Floyd wordt gebruikt op het album Ummagumma.

Engeland

The Beatles richten hun eigen platenmaatschappij, Apple, op. Paul McCartney produceert de hit Those were the days Mary Hopkin, die op dit label verschijnt. Voor de tekenfilm ‘Yellow Submarine’, waarin ze zelf de hoofdrollen spelen, schrijven de Beatles de soundtrack. 
Joe Cocker heeft een hit met zijn coverversie van het Beatles-nummer With a little help from my friends.
http://www.cocker.com

Deep Purple heeft een hit met Hush.
http://www.deep-purple.com/

The Nice, opgericht door o.a. Keith Emerson van het latere Emerson, Lake and Palmer, heeft een hit met America.
http://www.emersonlakepalmer.com/

Met A song for Jeffrey heeft Jethro Tull een eerste hit.
http://www.j-tull.com/

Spooky Tooth heeft een hit met The Weight.
http://www.spookytooth.com

Status Quo heeft een millionseller met Pictures of matchstick men.
http://www.statusquo.co.uk/

België

De groep The Pebbles heeft wereldhits met Get around en Seven horses in the sky.
Andere groepen, die in de hitlijsten belanden, zijn: Jess & James, Clee’s Five en The Wallace Collection met Daydream.
http://houbi.com/belpop/groups/wallacecollection.htm

Frankrijk

Aphrodite’s Child, met o.a. zanger Demis Roussos en multi-instrumentalist Vangelis, heeft een hit met Rain and tears.
http://elsew.com/data/roussos.htm (Demis Roussos)

http://elsew.com/vangelis.htm(Vangelis)

Julien Clerc heeft een hit met La Cavalerie.
http://www.julienclerc.com

Nederland

Joost den Draayer stapt op bij Radio VERONICA. Later zal hij gaan werken bij Radio NORDSEE en HILVERSUM 3. VERONICA zendt de eerste Top 100 aller tijden uit.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/johang

De Volendamse groep BZN heeft een hit met Waiting for you.
http://www.bzn-online.com/

Shocking Blue heeft een hit met Lucy Brown is back in town.
http://www.geocities.com/ofmang/greg/shockblu.html

Sandra en Andres hebben een hit met Storybook children.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz3514.htm

MOJO concerts, dat anno 2000 95% van alle popconcerten in Nederland organiseert, gaat van start.
http://www.mojo.nl






                          1969

U.S.A.

Op 15, 16 en 17 augustus wordt op het grasland van hereboer Max Yasgur het Woodstock-festival gehouden, dat door ruim 400.000 mensen wordt bezocht. Het festival is het symbool van het hippie-idealisme.
http://www.woodstock69.com/

Op 6 december wordt op het speedway-parcours van Altamont, Californië, een festival gehouden met o.a. Jefferson Airplane, Crosby, Stills & Nash en The Rolling Stones. Vele uren wachten in de kou en provocaties door de ordedienst van Hell’s Angels culmineren in een dodelijke steekpartij vlak voor het podium tijdens het optreden van The Stones. De jonge zwarte Meredith Hunter vindt daarbij de dood. Van het festival wordt een film gemaakt door de gebr. Maysles, ‘Gimme Shelter’, die in 1970 zal worden uitgebracht.

The Jackson Five, met o.a. Michael Jackson, heeft een hit met I want you back.
http://members.aol.com/mikeljaxn/jacksons/jfive.htm

Van The Allman Brothers Band komt de elpee The Allman Brothers Band uit.
http://www.allmanbrothersband.com/

The Three Dog Night heeft een hit met Liar.I
http://www.threedognight.com/

Met When I die hebben Blood, Sweat & Tears een eerste hit.
http://www.rdrop.com/users/rickert/bst.html

Chicago Transit Authority (later: CHICAGO) heeft een hit met I’m a man.
http://www.chicagotheband.com

The Chi-Lites hebben een hit met Give it away.
http://www.onlinetalent.com/Chilites_homepage.html

De elpee Crosby, Stills & Nash van Crosby, Stills & Nash wordt goud.
http://csny.net/

Van Neil Young komt de elpee Everybody knows this is nowhere uit.
http://neilyoung.com/

De elpee Rhymes and reasons van John Denver komt uit.
http://www.johndenver.com

Van The Flying Burrito Brothers komt de elpee The gilded palace of sin uit.
http://ebni.com/byrds/spfbb2.html

Het album On time van The Grand Funk Railroad verschijnt.
http://www.grandfunkrailroad.com/

De elpee Hot buttered soul van Isaac Hayes komt uit.
http://www.isaachayes.com/

De groep Poco brengt de elpee Pickin’ up the pieces uit.
http://www.poconut.com

Van The Stooges, opgericht door Iggy Pop, komt de elpee The Stooges uit.
http://www.furious.com/perfect/stooges.html

Het album That’s the way God planned it van Billy Preston verschijnt.
http://www.getback.org/bbilly.html

Van Santana komt de elpee Santana uit.
http://www.santana.com/

Van Bob Seger verschijnt de elpee Ramblin’ gamblin’ man.
http://www.segerbob.com/

Tony Joe White heeft een hit met Polk salad Annie.
http://www.tonyjoewhite.net/

Het album The progressive blues experiment van Johnny Winter verschijnt.
http://johnnywinter.net

The Edwin Hawkins Singers hebben een hit met Oh happy day, een gospelsong. De term gospel blijft onlosmakelijk verbonden met de zang en muziek van de Amerikaanse negerslaven, maar in de loop der jaren krijgt dit begrip een bredere invulling met de in de popmuziek ontstane ‘blanke gospel’, ook wel gospelrock genoemd.
Een belangrijke impuls hiertoe is afkomstig van de Amerikaan Larry Norman, die eind jaren zestig als christenartiest zijn kritiek op maatschappelijke en kerkelijke misstanden verwerkt in voor die tijd moderne rockmuziek. Onder gospelrock (of relipop) valt in principe elke muziekstijl, variërend van middle of the road tot hardrock, van jazzrock tot country en new wave. De criteria worden voornamelijk bepaald door de inhoud van de teksten, waarin christenartiesten iets van hun geloofsbeleving willen laten doorklinken.
Gospelacts door de jaren heen zijn naast Norman o.a.: Randy Stonehill, Adrian Snell, Amy Grant, Bob Dylan, Stryper, The Alarm, Dion, Cliff Richard, Silverwind, Ralph van Manen, Sheila Walsh, Decision-D, No longer music, DC Talk, Guardian, Michael W.Smith, Kirk Franklin, Iona, Jars of Clay, John P. Kee, Sixpence none the richer, Michael W. Smith, The Staple Singers en World Wide Message Tribe.

Engeland

David Bowie heeft een hit met Space oddity.
http://www.davidbowie.com

De elpee Empty sky van Elton John komt uit.
http://www.eltonjohn.com/

Jimmy Cliff heeft een hit met Wonderful world, beautiful people.
http://www.jimmycliff.com

Andere reggaehits uit deze jaren zijn: The Israelites van Desmond Dekker en Double barrel van Dave and Ansil Collins.

De elpee Liege and lief van The Fairport Convention komt uit.
http://www.fairportconvention.co.uk/

Murray Head heeft een hit met Superstar.
http://www.murrayhead.com

De elpee Led Zeppelin van Led Zeppelin verschijnt.
http://www.led-zeppelin.com/

Van de groep King Crimson komt de elpee In the court of King Crimson uit.
http://www.elephant-talk.com/

Het album Extrapolation van John McLaughlin verschijnt.
http://www.cs.ut.ee/~andres_d/mclaughlin/

Lee Perry heeft hits met The return of Django en Dollar in teeth.
http://www.furious.com/perfect/leeperry/

Van de groep YES komt het album YES uit.
http://www.yesworld.com

Van The Free verschijnt de elpee Tons of sobs.
De groep is opgericht door Simon Kirke en Paul Kossoff, die een zanger vinden in Paul Rodgers en een bassist in de 16-jarige Andy Fraser. Alexis Korner bedenkt de naam voor de groep, die in 1970 hits zal hebben met Allright now, Fire and water en Mr. Big van de elpee Fire and water.  In 1971 valt de groep uiteen om in 1972 weer bij elkaar te komen en het album Free at last te maken, met de hit Little bit of love. Kossoff overlijdt in 1976, als de groep weer ontbonden is, aan een overdosis drugs. Paul Rodgers richt de groep Bad Company op.

Frankrijk

In de late jaren zestig ontwikkelt zich in Frankrijk een werkelijke popscene. De Stones-achtige Variations zijn de eersten, die landelijk populair worden. In hun voetspoor volgen groepen als T.N.T.H., Triangle en Martin Circus.
Het land raakt ook in de greep van het hippiedom. Er vormen zich communes en in Zuid-Frankrijk wordt het ene na het andere festival gehouden. De belangrijkste hippiegroep is Gong, een multinationaal gezelschap rond de Australiër Daevid         Allen.
Serge Gainsbourg (1928 – 1991) heeft samen met Jane Birkin een wereldhit met Je t’aime moi non plus.
http://www.geocities.com/Paris/Musee/1489/gainsbourg/serge.html

Duitsland

Aan het eind van de jaren zestig begint in Duitsland onder invloed van de progressieve Amerikaanse muziek iets van een eigen muziekscene te ontstaan. In Düsseldorf opereren groepen als Can en Kraftwerk. In Berlijn ontstaat een eigen kring rond de kosmische synthesizermuziek van Ash Ra Tempel en Tangerine Dream. 
Amon Düül brengt de elpee Amon Düül uit.
http://www.furious.com/perfect/amonduul.html

Spanje

In Madrid kent het Eurovisiesongfestival op 29 maart 4 winnaressen: Lulu uit Engeland met Boom bang a bang, Salomé uit Spanje met Vivo Cantando, Lenny Kuhr uit Nederland met De Troubadour en Frida Boccara uit Frankrijk met Un jour un enfant.

Nederland

Het blad Hitweek wordt omgedoopt in Aloha, dat tot 1972 zal blijven bestaan.
Radio VERONICA stelt de ‘tipparade’ in, met op nr. 1 de ‘alarmschijf’. De eerste is Oh well prt. 1 van Fleetwood Mac.

Nieuwe groepen zijn:
Ekseption: The Fifth, Rhapsody in blue, Air.
http://www.ekseption.nl

Unit Gloria (met Robert Long): The last seven days.
The Shuffles (met Albert West): Shalala I need you.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz4284.htm

Brainbox: Down man, Sea of Delight, Summertime, Dark rose.
http://ftp.castel.nl/~wemmg01/bbox.htm

Swinging Soul Machine: Spooky’s day off.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz1059.htm

The George Baker Selection:  Little Green Bag (haalt een notering in de Amerikaanse Top 20).
http://howardhopkins.com/baker.htm

The Bintangs: Ridin’ on the L&N.
http://www.bintangs.nl

Oscar Harris & The Twinkle Stars: T.O.P.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5858.htm

Het nummer Venus van Shocking Blue wordt in de V.S. uitgebracht en haalt de eerste plaats. In 1986 wordt de song opnieuw nr. 1 in de V.S. in de uitvoering van Bananarama.




                            1970



U.S.A.

The Partridge Family (met o.a. David Cassidy), de groep uit de gelijknamige televisieserie, heeft een hit met I think I love you.
http://www.davidcassidy.com/

Met Make it with you heeft de groep Bread een eerste hit.
http://www.delafont.com/music_acts/david-gates.htm

The Carpenters hebben een hit met Close to you.
http://web.singnet.com.sg/~tonytay/c_page.htm

De elpee Ry Cooder van Ry Cooder verschijnt.
http://www.telecaster.demon.co.uk/docs/cooder_r.htm

Van Roberta Flack komt het album Chapter Two uit.
http://www.geocities.com/slykab/flack.html

De elpee Working man’s dead van The Grateful Dead verschijnt.
http://www.dead.net/

Van Kris Kristofferson komt het album Kris Kristofferson uit.
http://webserver.gibson.com/fog//artists/a2m/kristoff.html

Curtis Mayfield heeft een hit met If there’s a hell below.
http://curtismayfield.cjb.net/

Big yellow taxi is de eerste hit van Joni Mitchell.
http://www.jonimitchell.com/

Linda Ronstadt heeft een hit met Long long time.
http://www.delafont.com/music_acts/Linda-Ronstadt.htm

Van Todd Rundgren verschijnt de elpee Runt.
http://www.mikestrickland.net/todd/

The Staple Singers hebben een hit met Heavy makes you happy.
http://www.africana.com/research/encarta/tt_109.asp

James Taylor heeft een hit met Fire and rain.
http://www.james-taylor.com/

Engeland

In april verklaart Paul McCartney vervreemd te zijn van de Beatles en voortaan zijn eigen weg te zullen gaan. John Lennons reactie daarop is, dat hijzelf al veel eerder uit de Beatles is gestapt. Conclusie: THE BEATLES ZIJN UIT ELKAAR.
http://members.aol.com/pop1rock1/john.html(John)
http://www.paulmccartney.com (Paul)
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/8446/(George)
http://web2.airmail.net/gshultz/(Ringo)

In augustus vindt het derde Isle of Wight-festival plaats, met Bob Dylan, The Band, The Doors en Jimi Hendrix.

Hot Chocolate heeft een hit met Love is life.
http://www.laut.at/wortlaut/artists/h/hot_chocolate/

Barclay James Harvest heeft een hit met Mockingbird.
http://www.bjharvest.co.uk/

Met Paranoid heeft de groep Black Sabbath een eerste hit.
http://www.black-sabbath.com/

Het album Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice komt uit.
Ian Gillan, de zanger van Deep Purple, zingt de rol van Jezus, Murray Head speelt Judas.
http://www.jcs.pair.com

T-Rex heeft een hit met Ride a white swan.
http://www.marc-bolan.com

Met I hear you knocking heeft Dave Edmunds een eerste hit.
http://www.pacemaker.com/peter/edmunds

De elpee Hawkwind van Hawkwind verschijnt.
http://www.hawkwind.com

Van de groep Lindisfarne komt het album Fog on the Tyne uit.
http://www.lindisfarne.de/

De elpee Wishbone Ash van Wishbone Ash verschijnt.
http://wishboneash.com/

Australië

Uit dit land komen de zangeressen Helen Reddy (I am woman) en Olivia Newton-John, die in 1971 zal meedoen aan het Eurovisiesongfestival met Long live love. In 1978 krijgt ze wereldbekendheid door haar rol in de film ‘Grease’.
http://www.onlyolivia.com/onj.html

België

Johan Verminnen wint de ‘Ontdek de ster’-wedstrijd en maakt de elpee Johan Verminnen. In 1973 heeft hij een hit met Laat me nu toch niet alleen.
http://www.johanverminnen.be

Frankrijk

De elpee Magma van Magma komt uit.
http://members.aol.com/sleeplessz/

Duitsland

Van Tangerine Dream verschijnt het album Electronic Meditation.
http://www.tangerinedream.de/

Polen

Voor de eerste maal wordt in Polen het Festival Muzykow Rockowych Jarocin gehouden.

Nederland

Op 26, 27 en 28 juni vindt in het Kralingse Bos in Rotterdam het Holland Pop Festival plaats, met optredens van The Soft Machine, The Pink Floyd, Jefferson Airplane, The Byrds, Canned Heat, Dr. John the Nighttripper, Santana, e.a.
Het eerste PINKPOP-festival vindt plaats.
http://www.wertz.myweb.nl/Pinkpop.htm

Radio VERONICA krijgt concurrentie van Radio NORDSEE van de Zwitsers Meister en Bollier.
De AVRO begint met het t.v.-popprogramma TOPPOP, gepresenteerd door Ad Visser.

Earth & Fire, met zangeres Jerney Kaagman, heeft een hit met Seasons, een compositie van George Kooymans van The Golden Earring.
http://www.earth-and-fire.nl

De groep Supersister debuteert met de hitsingle She was naked.
http://www.supersister.nl

Mr. Albert Show heeft een hit met Wild Sensation.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz2059.htm





                          1971



U.S.A.

In augustus doet Bob Dylan mee aan het Bangla Desh-concert in New York, begeleid door een gelegenheidsgroep met Eric Clapton, George Harrison, Ringo Starr en Leon Russell. 
Met Lennon en McCartney is Dylan de meest door derden gecoverde artiest, die de pophistorie kent.
http://web.mit.edu/scholvin/www/harrison/gifs/c302pic/bangladesh.html

Jackson Browne heeft een hit met Doctor my eyes.
http://empirezine.com/spotlight/jackson/jackson1.htm

I’m eighteen is de eerste hit van Alice Cooper.
http://www.alicecooper.com

Al Green heeft een millionseller met Tired of being alone.
http://www.algreenmusic.com

Met Child of God heeft Millie Jackson een eerste hitsingle.
http://www.soulwalking.co.uk/Millie%20Jackson.html

De elpee Bonnie Raitt Bonnie Raitt komt uit.
http://www.bonnieraitt.com

Bill Withers heeft een hit met Ain’t no sunshine.
http://www.vh1.com/artists/az/withers_bill/artist.jhtml


Engeland

Van Sandy Denny verschijnt het album The north star grassman and the ravens.
http://www.hotshotdigital.com/WellAlwaysRemember/SandyDennyBio.html

The Electric Light Orchestra (ELO) brengt de elpee Electric Light Orchestra uit.
http://www.elomusic.com

Slade heeft een hit met Get down and get with it.
http://www.amazingslade.net

Met Maggie May/Reason to believe heeft Rod Stewart een eerste hit.
http://wbr.com/rodstewart

De elpee UFO van UFO komt uit.
http://www.warwick.ac.uk/~masai/ufo/

Het album Look at yourself van Uriah Heep verschijnt.
http://www.uriah-heep.com/

The Sweet heeft een hit met Funny funny.
Deze groep, bestaande uit Brian Connoly (overleden in 1997), Steve Priest, Mick Tucker en Andy Scott) behoort tot de glamrock-stroming en zal later hits hebben met o.a. Blockbuster en The Ballroom blitz. 

Australië

De groep Sherbet wordt razend populair. In 1976 zal ze in Europa een hit hebben met Howzat.

Nigeria

Fela Anikulapo Kuti heeft een hit met Jeun Ko’ku.
Hij is de zoon van een strijdbaar leidster van de Nigeriaanse vrouwenbeweging.
http://www.felaproject.net

Van de groep Osibisa komt de elpee Osibisa uit.
http://www.osibisa.co.uk
Schotland

Middle of the Road heeft een hit met Chirpy chirpy cheep cheep. Van deze groep is de term ‘middle of the road’ afkomstig, voor zeer gangbare commerciële popmuziek.
http://www.middleoftheroadpopgroup.com

Frankrijk

Les Poppys hebben een hit met Non, non, rien n’a changé.
http://poppys.free.fr/

Duitsland

Van de groep Ash Ra Tempel verschijnt het album Ash Ra Tempel.
http://www.ashra.com/


Nederland

Muziekkrant OOR wordt opgericht door Barend Toet.

Mouth and McNeal hebben hits met Hey you love en How do you do. Het laatste nummer zal in 1972 in de Amerikaanse Top 10 komen te staan.
http://www.alexgitlin.com/mouth.htm

Focus heeft een hit met House of the king.
http://www.officialfocushomepage.nl

Euson heeft een hit met Both sides now.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5649.htm



                  _________________




