




           POPHISTORIE


                    1972


U.S.A.

De elpee Blue Oyster Cult van de heavy metalgroep Blue Oyster Cult verschijnt. Door hun harde muziek, bizarre teksten en eigenzinnige hoesontwerpen krijgt de groep een cultfollowing.
http://www.blueoystercult.com

Van J.J. Cale komt het album Naturally uit. Hij is de componist van het nummer After Midnight, waarmee Eric Clapton een hit schoorde. ‘Laid-back’ is de term, die men gebruikt voor Cales muziek, die een relaxte wijze van zingen omvat en een altijd herkenbare gitaarstijl.
http://jjcale.com

Jim Groce (1943 – 1973) heeft een hit met Don’t mess around with Jim. Hij slaagt erin folk- met popmuziek te vermengen. Een andere grote hit wordt Bad bad Leroy Brown.

Met Listen to the music hebben de Doobie Brothers een eerste hit.
http://www.doobiebros.com

Dr. Hook & The Medicine Show heeft een hit met Sylvia’s mother.
http://www.drhook.inuk.com

De eerste hit van The Eagles is Take it easy.
http://www.eaglesmusic.com

Release van de elpee Last days and time van Earth, Wind & Fire.
http://www.homdrum.no/ewf

Het album The divine Miss M. van Bette Midler komt uit.
Na 3 jaar in de musical ‘Fiddler on the roof’ te hebben gespeeld, besluit ze zich te concentreren op het zingen van shownummers en treedt ze onder meer op in de ‘Continental Baths’, een sauna voor homoseksuele mannen. Daar creëert ze de toneelpersoonlijkheid ‘Divine Miss M.’, die bestaat uit beroemdheden als Janis Joplin, Sophie Tucker, Mae West, Bessie Smith en Billie Holiday. In juni 1973 treedt ze op op de Homobevrijdingsdag.
http://www.bettemidler.com
In de jaren zeventig komt de Philadelphia Sound of ‘Philly Sound’ tot ontwikkeling, een nieuwe stroming in de soulmuziek. De grote mannen daarachter zijn Kenny Gamble en Leon Huff. Meest succesvolle acts zijn: The O’Jays (Back stabbers), Harold Melvin & The Bluenotes (If you don’t know me by now), Billy Paul (Me and Mrs. Jones) en in Europa vooral The Three Degrees (Dirty old man). De teksten van Gamble en Huff gaan voornamelijk over liefdesproblematiek en de sociale positie van zwarte mensen. Verantwoordelijk voor de producties is een vaste kern van Sigma Sound-musici, een collectief bekend als MFSB (Mothers, Fathers, Sisters, Brothers). Zij vormen de as van de discoformatie The Trammps.
Release van de elpee No secret van Carly Simon.                                 http://carlysimon.com/
Steely Dan heeft een hit met Do it again.                                                   http://steelydan.com
Met That’s the way I feel about cha heeft Bobby Womack een eerste hit. In de jaren zestig maakte hij furore met de rap, een gesproken song-intro.               http://bobbywomack.com/
EUROPA

In het begin van de jaren zeventig is er in Europa sprake van een rockabilly-revival. Pionier is de Zweed Hank C. Burnette, die zijn Amerikaanse voorbeelden imiteert. Uit West-Duitsland komt Norbert Balicki, alias Burt Allis and the Diggers, die zelf alle instrumenten en vocalen voor zijn rekening neemt en drie elpees maakt voor het Belgische Mac-label.
Ook in Finland wordt rockabilly op steeds grotere schaal een rage, met als toonaangevende band Teddy and the Tigers. Ook kent Finland een eigen platenmaatschaapij, Polecat-records. In 1981 staan zelfs Amerikaanse rockabilly-artiesten van het Rollin’ Rock-label als Ray Campi en Johnny Legend in de Finse Top 10.
Nederland en België kennen weliswaar zeer veel rockabilly-bandjes, maar die maken geen plaatopnamen. Vanaf 1972 worden er in Brabant (NL) rock & roll-meetings georganiseerd. In de jaren tachtig krijgen groepen als The Rumble Cats and Three Alley Cats en Batmobile bekendheid. Batmobible heeft vooral in Engeland succes.

Engeland

Het centrum van de Europese rockabilly is Engeland, waar de rockabilly nooit is weggeweest. Het is een belangrijk onderdeel van de subcultuur van de Teds, die gedurende de jaren zestig en zeventig bijeen blijven komen op de rock & roll-meetings. Gene Vincent en Eddie Cochran zijn de grote helden van de Teds; bands als Crazy Cavan and the Rhytm Rockers en Matchbox met gitarist Steve Bloomfield komen uit deze beweging voort. Deze groepen maken hun platendebuut op het Nederlandse Rockhouse-label, een onafhankelijk maatschappijtje, dat een stimulerende rol zal blijven spelen. The Blue Cats en The Delta’s zijn populaire jonge groepen, die voor Rockhouse hun platendebuut maken.                             http://www.rockabilly.net/main.shtml

David Bowie wordt de koning van de glamrock, mede door het uitbrengen van de elpee The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Onderwerpen van de teksten van Bowie zijn het jong zijn in een wereld vol technologie, de schizofrenie van de kunstenaar en de nachtmerrie van het leven in de jungle van de grote stad.  De Britse pers besteedt veel aandacht aan Bowie’s zelfbeleden biseksualiteit. Hij produceert het album Transformer van Lou Reed.
http://www.loureed.org/

Release van de elpee Roxy Music van Roxy Music, met o.a. Bryan Ferry.
http://www.roxyrama.com/

De elpee Oh how we danced van Jim Capaldi komt uit.
http://www.jimcapaldi.com

The Faces hebben een hit met Stay with me. De groep komt voort uit The Small Faces en bestaat o.a. uit Ronnie Lane, Ron Wood en Rod Stewart, die doorbrak met de elpee Every picture tells a story, waardoor ook The Faces populair worden.

Release van het album Foxtrot van Genesis, met o.a. Peter Gabriel en Phil Collins.
http://www.genesis-music.com

Gary Glitter heeft een hit met Rock and roll part 1. In de voetsporen van Elton John en T-Rex treedt hij op in glitterkostuum en op plateauzolen.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/vanderlinden/glitter.htm

Met All the young dudes, geschreven door David Bowie, breekt Mott the Hoople door. Bowie produceert ook de gelijknamige elpee.
http://www.hunter-mott.com/

Steeleye Span heeft een hit met Gaudette.
http://steeleye.freeservers.com

De Engelse muziekpers signaleert een nieuwe stroming: ‘pubrock’: beginnende bands, klein van bezetting, spelen bij voorkeur in het traditionele countryrock-, rock & roll- en soulidioom, waarbij men eerder geneigd is om klassieke nummers te coveren dan om eigen nummers ten gehore te brengen. Als eerste pubrockgroep wordt gezien de Amerikaanse countryrockformatie Eggs over Easy, die in 1972 een boeking krijgt in de Tally-Ho, in feite een jazz-pub. Bekende pubrockgroepen zijn tussen 1972 en 1976: Chili Wili and the Red Hot Peppers, Kokomo, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, Sniff ‘N’ The Tears en The Motors.
Pubrock zal de aanloop vormen tot het punkfenomeen; veel punkmuzikanten van het eerste uur zijn afkomstig uit de pubrock-scene. In de jaren tachtig, wanneer de punk  haar oorspronkelijke eenvoud heeft verloren, steekt het pubrock-verschijnsel opnieuw de kop op (Serious Drinking, The Macc Lads, e.a.). In de jaren negentig: Canvey Island All Stars, Johnny G., Wreckless Eric en Squeeze.

Schotland

The Sensational Alex Harvey Band, met o.a. zanger Alex Harvey (1935 – 1982) brengt de elpee Framed uit en heeft een hit met To make my life beautiful. 
http://www.wunnerful.com/sahb/animopening/index.html

Release van het album Stealers wheel van Stealers Wheel, met Gerry Rafferty en Joe Egan.
http://members.aol.com/pop1rock1/stealers.html

Jamaica

De elpee Dennis Brown Super Reggae & Soul hits van Dennis Brown (1957 – 1999) komt uit.
http://www.artistsonly.com/dennis2.htm

Rusland

Begin jaren zeventig is er uit het westen een nieuwe subcultuur overgewaaid: hippies. Hun levensstijl wordt door miljoenen overgenomen en Gorki Park is vergeven van de langharigen. Platen van Jethro Tull en The Pink Floyd worden het land binnengesmokkeld en in 1972 wordt de eerste disco-bar (disco-Pah) geopend. Westerse artiesten worden door Russische bands gekopieerd. De teksten spelen een belangrijke rol in de Russische rock; daarmee kan iets eigens worden uitgedrukt. 
In de loop van de jaren zeventig zakt de tegencultuur in de Sovjet-Unie weg. Wèl bezoeken acts als B.B.King, Elton John en Boney M het land.

Ierland

Rory Gallagher (1948 – 1995) brengt de elpee Live in Europe uit. 
http://www.hut.fi/~khagelbe/rory.html

Duitsland

Van Klaus Schulze (ex-Amon Düül, ex-Tangerine Dream, ex-Ash Ra Tempel) verschijnt het album Irrlicht.
http://www.klaus-schulze.com/

Giorgio Moroder heeft een hit met Son of my father. Hij is de latere producer van o.a. Donna Summer, voor wie hij vele hits zal schrijven, en wordt dan de ‘king of disco’ genoemd. Ook zal hij veel filmmuziek componeren, o.a. van ‘American Gigolo’, ‘Cat people’ en ‘The Neverending Story’.
http://www.giorgiomorodergallery.com/moroder/

Release van de elpee Lonesome crow van The Scorpions, met o.a. Rudolf Schenker.
http://www.scorps.com/

Australië

Rick Springfield heeft een hit met Speak to the sky.
http://www.rickspringfield.com

Nieuw-Zeeland

De groep Split Enz wordt ontdekt door Phil Manzenera van Roxy Music, maar krijgt pas erkenning in 1980 met de elpee True Colours. In 1983 heeft zanger Tim Finn een hit met Fraction too much friction.

Nederland

De groep Alquin brengt de elpee Marks uit.
http://www.alquin.nl

Bolland & Bolland hebben een hit met Summer of ’71.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz448.htm





                  1973


U.S.A.
Op 28 juli wordt het popfestival Summer Jam gehouden op het autorace-circuit van Watkins Glen, New York, dat ongeveer 600.000 toeschouwers trekt. Optredende groepen zijn: The Band, die drie uur spelen, The Allman Brothers (vier uur) en The Grateful Dead (vijf uur).
Release van de elpee Aerosmith van de groep Aerosmith.            http://www.aerosmith.com/
The New York Dolls, met o.a. Johnny Thunders en Sylvian Sylvain,  brengen het door Todd Rundgren geproduceerde album New York Dolls uit. Ze hebben een nichterig glitteruiterlijk en een dito podiumshow.                  http://www.nyrock.com/misc/nydolls.htm
Van Gram Parsons verschijnt de elpee G.P.                              http://www.gramparsons.com/
Release van het album The Pointer Sisters van The Pointer Sisters. http://www.aarondaniels.com/pointersisters/
Andy Pratt heeft een hit met Avenging Annie, dat later het lijflied van veel Amerikaanse homoseksuelen zal worden. Later komt hij tot het geloof in God, waarvan hij op de elpee Motives uit 1979 getuigenis aflegt.http://www.andypratt.com/                               
Kool and the Gang heeft een hit met Jungle boogie. http://www.koolandthegang.com/first.html
Engeland
Brian Eno (ex-Roxy Music) en Robert Fripp brengen de elpee No pussyfootin’ uit. http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/
Kevin Coyne brengt het album Marjory Razorblade uit.                http://www.kevincoyne.de/
Release van de elpee Daltrey van Roger Daltrey van The Who. http://www.thewho.net/roger/
Van Mike Oldfield verschijnt het album Tubular bells. Daarop bespeelt hij een tiental instrumenten en maakt hij via de techniek van het dubben als het ware een eenmansorkest. Het is het eerste grote succes van platenmaatschappijtje VIRGIN van Richard Branson, die begon met een postorderbedrijfje van elpees. In Engeland breekt Tubular bells alle verkooprecords sinds The Beatles.                  http://www.mikeoldfield.org/
De groep Queen, bestaande uit de Engelse kunstacademiestudenten Brian May, Freddie Mercury (1946 – 1991), Roger Taylor en John Deacon, brengen de elpee Queen uit. Eind 1973 gaat de groep op tournee door Engeland als voorprogramma van Mott the Hoople. Al gauw is Queen top of the bill.                                                                              http://queen-fip.com/
Albert Hammond heeft een hit met Free electric band.http://www.alberthammond.net
Met Donna heeft 10CC een eerste hit. Als The Hotlegs hadden ze in 1971 een hit met Neanderthal man.      http://www.10cc.com                                                                 
Release van het album The six wifes of Henry VIII van Rick Wakeman (ex-YES). http://www.rwcc.com/index.asp

Ierland
Thin Lizzy, met o.a. Phil Lynott (1951 – 1986), heeft een internationale hit met Whiskey in the jar.          http://www.uncg.edu/~edpoole/                                                              

Frankrijk/Zaïre/Kameroen
Manu Dibango brengt de elpee Soul Makossa met de gelijknamige wereldhit uit. Deze hit is een disco-bewerking van de traditionele Kameroense Makossa-muziek. http://africanmusic.org/artists/dibango.html
Duitsland
Van Udo Lindenberg verschijnt het album Alles klar auf der Andrea Doria. Zijn teksten gaan over de dood en over sociale misstanden. Van hem zijn de volgende woorden n.a.v. Live-Aid in 1985: “Ons geld is een druppel op een gloeiende plaat, vergeleken bij de krankzinnige bedragen, die geesteszieke mensen in het Witte Huis en het Kremlin aan bewapening uitgeven”.                                                                                               http://www.udo-lindenberg-double.de/
Nederland
Door een windhoos, die begin april over Nederland raast, breken de ankerkettingen van de Norderney, het schip, waarop VERONICA haar uitzendingen verzorgt, en drijft naar de kust. De zendkristallen worden overboord gegooid, zodat justitie niet kan ingrijpen. Men voert namelijk actie (‘Veronica blijft, als u dat wilt!’) tegen de ondertekening door Nederland van het Verdrag van Straatsburg, dat piratenzenders verbiedt. 80 % van de Nederlandse bevolking wil, dat VERONICA blijft.                                                            Vanaf 11 april zendt VERONICA uit vanaf het schip van Radio CAROLINE. Een week later, op de dag, dat er in Den Haag een grote demonstratie plaatsvindt voor het behoud van VERONICA, wordt het schip vlotgetrokken en naar zijn oude plaats teruggebracht. Aan de demonstratie nemen ongeveer 100.000 mensen deel.                                     Minister H. van Doorn oefent druk uit op zijn collega’s om de kwestie-VERONICA zo snel mogelijk te behandelen. Op 26 juni stemt een meerderheid van de Tweede Kamer ervoor om het Verdrag van Straatsburg te tekenen. Als Veronica Omroep Stichting werft de piraat leden om als aspirant-omroepvereniging verder te gaan. Binnen twee weken kunnen er 100.000 leden ingeschreven worden. Daarnaast wordt de V.O.O. (Veronica Omroep Organisatie) opgericht om de V.O.S. te ondersteunen.
Long Tall Ernie & the Shakers hebben een hit met You should have seen me.http://www.alexgitlin.com/lte.htm
Lemming heeft een hit met Lucifer. http://www.popinstituut.nl/bez/bz1326.htm




                                                          1974
U.S.A.
Release van de elpee Machine gun van The Commodores, met o.a. Lionel Richie. http://www.lionelrichie.com
Billy Joel heeft een hit met Piano man. http://www.billyjoel.com
Met Tell me something good heeft Rufus, met o.a. Chaka Khan, een eerste hit. http://members.tripod.com/~seand85/chaka.html
Lynyrd Skynyrd heeft een hit met Sweet home Alabama.                            http://www.skynyrd.com/
Het album Manilow I van Barry Manilow komt uit. Hij werkte als producer/arrangeur/pianist mee aan de millionseller Divine Miss M. van Bette Midler.http://www.barrynet.com
Uit de staat Florida komt de Miami-sound voort. In 1974 produceren Howard Casey (van KC and the Sunshine Band) en Rick Finch voor George McCrae het nummer Rock your baby, dat een wereldhit wordt. Het strak aangehouden ritme, het metalige gitaargeluid en de Caribische invloed worden de elementen voor een hele serie hits uit Miami: o.a. Get down tonight en That’s the way I like van KC & the Sunshine Band.
http://www.kcandthesunshineband.com
Release van de elpee That’s it van Ricky Skaggs. Hij combineert countryrock en bluegrass met elkaar.                            http://www.countrystars.com/index.html?/artists/rskaggs.html
Met Lady heeft de groep Styx een eerste hit.   http://www.styxworld.com                       
De eerste hit van The Sparks heet This town ain’t big enough for the both of us. http://www.allsparks.com

Engeland
Release van de elpee Crime of the century van Supertramp. http://www.supertramp.com
De groep MUD heeft een hit met Tigerfeet, een compositie van het producersduo Chinn & Chapman, die ook de hits schrijven voor The Sweet, Smokie en Suzi Quatro, die een hit heeft met Devil gate drive.                   http://www.ee.surrey.ac.uk/contrib/music/suzi_quatro/
Cockney Rebel, met o.a. Steve Harley, heeft een hit met Sebastian.http://www.steveharley.com

Schotland
Met Bye, bye baby heeft de jongensgroep The Bay City Rollers een eerste hit. http://www.baycityrollers.de/

The Average White Band heeft een hit met Pick up the pieces.
http://www.averagewhiteband.com
Release van de elpee Highlife van Frankie Miller.                                            http://www.frankie-miller.com/
Duitsland/U.S.A.
De eerste hit van Donna Summer heet The hostage, die net als Lady of the night alleen in Nederland en West-Duitsland, waar ze op dat moment woont (in München),  in de hitparade staat. In 1975 heeft ze een wereldhit met Love to love you baby en wordt eind jaren zeventig Queen of the Disco’s genoemd. http://www.foreverdonna.com
Voor het eerst wordt op 6 april in Brighton, Engeland, het Eurovisiesongfestival gewonnen door een popgroep, nl. ABBA uit Zweden met het nummer Waterloo. Er zullen 5 miljoen exemplaren van worden verkocht. Werd de dienst in de popgeschiedenis tot dan toe voornamelijk uitgemaakt door de landen V.S., Engeland en Nederland, nu telt ook Zweden mee als popland.                                  http://www.abbasite.com/
Frankrijk
Véronique Sanson heeft een hit met Amoureuse.                       http://www.comnet.ca/~rg/sanson.htm

Italië
Bekende beatgroepen vanaf de jaren zestig zijn Pooh, Nomadi en Le Orme. Adriano Celentano, bekend van o.a. de hits Azzurro uit 1969 en Prisencolinensinainciusol uit 1973, is de bekendste rocker.                                                                                                          Van Angelo Branduardi verschijnt het album Angelo Branduardi. http://www.branduardi.com

Nederland

Op 31 augustus verdwijnen Radio NORDSEE en Radio VERONICA uit de lucht. De Norderney wordt de haven van Scheveningen binnengesleept.
Catapult heeft een hit met Let your hair hang down. De groep maakt ook een parodie op de glitterrage met de hit Teenybopper band. Later zullen de leden hits blijven maken onder andere groepsnamen, zoals The Monotones en Rubberen Robbie, en platen produceren voor o.a. André Hazes.http://www.popinstituut.nl/bez/bz594.htm
Teach-in heeft een hit met Fly away. Deze groep zal in 1975 het Eurovisiesongfestival winnen met Ding-a-dong. http://www.popinstituut.nl/bez/bz2658.htm                                                
                                                    ______________________















