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           POPHISTORIE


                     1975

U.S.A.

Bruce Springsteen en de E-Street Band, met o.a. Steve Van Zandt, brengen de elpee Born to run uit. Springsteen wordt zeer tegen zijn zin de ‘nieuwe Elvis Presley’, de ‘James Dean van de jaren zeventig’ en de ‘opvolger van Bob Dylan’ genoemd.
http://www.brucespringsteen.com

In de jaren zeventig wordt de naast de funk opgekomen gepolijste zwarte dansmuziek, die later disco wordt genoemd, op gang geholpen door het stuwende bassdrum/hi hat-ritme van de Philly sound, de Latijnse klanken van de Miami-sound, de symfonische soul van Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Barry White en zijn Love Unlimited Orchestra en de producties van o.a. Van McCoy, Norman Whitfield en de discomixer Tom Moulton. Motown vervult geen leidende rol, maar brengt wel enkele primeurs: op het nummer Love hangover van Diana Ross uit 1976 en op de elpee Moving Violation van The Jackson Five uit 1975 wordt een innoverend basgeluid opgevoerd en al eerder blijkt het nummer Girl you need a change of mind/Boogie down van Eddie Kendricks uit 1973 het eerste nummer met een instrumentale break. 
De ‘break’, een instrumentaal percussierijk tussenstuk, dat een nummer oprekt tot tien minuten of meer om het publiek optimaal te laten dansen, is hèt karakteristieke van de disco.
Rond 1975 doen zich enkele gebeurtenissen voor met verstrekkende gevolgen. Gloria Gaynor maakt de elpee Never can say goodbye, waar op één kant drie nummers in elkaar overlopen. Discjockeys gaan een dergelijke manier van mixen massaal toepassen en perfectioneren op basis van het aantal BPM (Beats Per Minute). Giorgio Moroder maakt met Donna Summer de elpee Love to love you baby, waarvan het titelnummer ruim een kwartier duurt, wat andere producers inspireert tot soortgelijke werkwijzen. Bovendien beïnvloedt Moroders synthesizerspel de latere dans- en popmuziek en wordt Casablanca hèt discolabel van de jaren zeventig.
http://www.gloriagaynor.com/

In 1976 wordt de eerste officiële disco-single op 12 inch-formaat in de handel gebracht: Ten Percent van Double Exposure. De ‘twelve-inch’, die door zijn bredere groeven veel dynamischer klinkt dan de gewone 7 inch-single, zal een volwaardige positie in de handel veroveren.
Door de film en de elpee Saturday Night Fever uit 1977 raakt de ontwikkeling van de disco in een stroomversnelling. Disco’s schieten als paddestoelen uit de grond; één van de bekendste is het Newyorkse Studio 54, waar alleen beroemdheden mogen komen. Ook The Rolling Stones, Rod Stewart, ELO, Blondie, Roxy Music en ABBA brengen disconummers uit.
In het midden van de jaren tachtig is de dansbeat tot in nagenoeg alle sectoren van de popmuziek doorgedrongen. Rond 1988 gaat de disco over in de house.

Hall & Oates hebben een hit met Sarah smile.
http://www.hallandoates.com

Release van de elpee Pieces of the sky van Emmylou Harris.
http://home.planet.nl/~jsomers/

Labelle heeft een hit met Voulez-vous coucher avec moi?
http://www.pattilabelle.com/

De eerste hit van Janis Ian is At seventeen.
http://www.janisian.com/

De groep Kansas brengt de elpee Masque uit.
http://www.kansasband.com/

Het album Alive! van Kiss verschijnt.
http://www.kiss.animalize.com/

Release van de elpee Nils Lofgren van Nils Lofgren.
http://ubl.artistdirect.com/fp2.asp?layout=a_bio&artistid=005068

Van de groep Little Feat verschijnt het album The last record album.
http://www.littlefeat.net/

The Tubes brengen de elpee The Tubes uit.
http://www.thetubes.com


EUROPA

Het eerste Festival of Fools vindt plaats in Amsterdam, met als grote ster Jango Edwards, die gebruik maakt van popmuziek.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz1533.htm

Engeland

David Bowie en John Lennon nemen samen het nummer Fame op, dat een nr. 1-hit wordt in de V.S.

Van Dr. Feelgood verschijnt de elpee Down by the Jetty.
http://www.drfeelgood.de/

Release van het album Ritchie Blackmore’s rainbow.
http://www.ritchieblackmore.com/


Jamaïca

Bob Marley & The Wailers brengen de elpee Natty dread uit.
http://www.bobmarley.com/


Duitsland

Kraftwerk heeft een hit met Autobahn.
http://web.bham.ac.uk/busbykg/kraftwerk/

De eerste hit van Boney M is Do you wanna bump.
http://www.groovecave.com/boneym/


Nederland

Op 22 maart wordt in Stockholm het Eurovisiesongfestival gewonnen door Teach-In met Ding-a-dong, geschreven door Dick Bakker, Will Luikinga en Eddy Ouwens.

Radio VERONICA , nu de V.O.O., krijgt als aspirant-omroep drie uur radiozendtijd in de week en per 1 april 1976 1 uur televisie in de week. In 1985 zal de vereniging het brengen tot A-omroep. De V.O.O. blijft aandacht besteden aan popmuziek (Top 40, tipparade, Countdown (Café), The story of… en andere specials, Muziek terwijl u werkt, Nederland Muziekland en allerlei evenementen. VERONICA wordt vanaf 1995 commercieel.

Pussycat heeft een hit met Mississippi, dat ook een tweede plaats bereikt in Engeland en wereldwijd 7 miljoen maal over de toonbank zal gaan.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz4474.htm

De countrymuziek breekt door in Nederland, met groepen als The Tumbleweeds (Somewhere between) en Sommerset.
Rock & roll wordt gespeeld door Long Tall Ernie & The Shakers en Hank the Knife & The Jets.

Bots brengt de elpee Van kwaad tot erger uit.
http://home.iae.nl/users/vdmark/ehvsemuz/bots.htm

Lucifer heeft een hit met House for sale.
http://www.margrieteshuijs.nl


                     1976


U.S.A.

George Benson heeft een hit met This masquerade.
http://www.georgebenson.com/main.html

Release van de elpee School days van Stanley Clarke.
http://www.stanleyclarke.com

Heart brengt het album Dreamboat Annie uit.
http://www.heart-music.com

Dr. Buzzard’s Original ‘Savannah’ Band, met o.a. Kid Creole, heeft een hit met Cherchez la femme.
http://www.kidcreole.com/

De eerste hit van Dolly Parton is Jolene.
http://www.sonynashville.com/DollyParton/

Van de groep The Ramones verschijnt de elpee The Ramones.
http://ramones.com

Billy Ocean heeft een hit met Love really hurts without you.
http://caribbean.halloffame.tripod.com/Billy_Ocean.html

Release van de elpee 2112 van de symfonische rockgroep Rush, die bestaat uit Geddy Lee, Alex Lifeson en Neil Peart. In de jaren tachtig worden de elpees Grace under pressure en Power windows millionsellers. Ook daarna volgen er nog vele albums.

Gil Scott-Heron heeft een hit met The Bottle.
http://www.gilscottheron.com/

De eerste hit van Deniece Williams heet Free.
http://www.soulwalking.co.uk/Deniece%20Williams.html

Canada

Kate and Anna McGarrigle hebben een hit met Complainte pour Ste.Catherine.
http://www.canoe.ca/JamMusicPopEncycloPagesM/mcGarrigle.html

Engeland

Als tegenreactie op de gekunstelde en maatschappelijk geaccepteerde popmuziek ontstaat in de periode 1976/’77 de punk. Deze muziek is net als de rhythm and blues een uitingsvorm van een bij jongeren levende sociale onvrede in een door de economische teruggang geteisterd Engeland. 
De muziek is ruw, opwindend en energiek en de teksten zetten zich af tegen alles wat met gezag en onderdrukking te maken heeft. De punkers hebben kort piekhaar en dragen gescheurde kleren, zwart leer, badges en sado-masochistische sieraden. De ware kracht van deze explosie van chaos en rebellie zal bestaan uit het oprichten van alternatieve clubs en onafhankelijke platenlabels, waardoor zelfwerkzaamheid en creativiteit gestimuleerd worden. Deze beweging zal zich ondergronds ontwikkelen tot een subcultuur, waarbinnen verschillende interpretaties van het begrip punk, zowel qua muzikale koers als qua inhoudelijke betekenis naaste elkaar kunnen bestaan.
De voornaamste subgenres zijn:
anarchopunk: politiek getinte stroming, waarbij de radicale boodschap centraal staat (Crass, The Poison Girls, The Ex)
betonpunk: kruising tussen standaardpunk en heavy metal (The Exploited, GBH, Plasmatics)
hardcore of thrash: term voor de Amerikaanse punkscene (à la anarchopunk)
oi!: naar de Cockney-groet. Punk als uiting van arbeiderstrots, nauw verbonden met de skinhead-beweging 
positieve punk: groepen met een voorliefde voor theatrale, gotisch opgezette muziek
pretpunk: gericht op lol, drank en een vrolijke deun met meezingrefreinen
white rap: fusie tussen hardcore en rap, zwevend tussen militant, geëngageerd en grappig (The Beastie Boys, The Red Hot Chili Peppers).
http://www.punkrock.org/

Van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice verschijnt de rockmusical Evita, waarvan het nummer Don’t cry for me, Argentina een hit wordt in de uitvoering van Julie Covington.
http://www.imagi-nation.com/moonstruck/albm17.htm

Joan Armatrading heeft een hit met Love and affection.
http://www.joanarmatrading.com/

De eerste hit van Bonnie Tyler is Lost in France.
http://www.bonnietyler.com/

Release van de elpee Tales of mystery and imagination van The Alan Parsons Project.
http://www.roadkill.com/APP/


Frankrijk

Jean-Michel Jarre, de zoon van de componist Maurice Jarre, brengt de elpee Oxygène uit. In 1981 zal hij als eerste westerse popmusicus in de Chinese Volksrubriek optreden.
http://www.jarre.net/


Nederland

Anita Meyer heeft een hit met The alternative way, een compositie van Hans Vermeulen van The Sandy Coast.
http://members.brabant.chello.nl/~e.verhulst2/anita.html

Release van de elpee Vitesse van Vitesse.
http://www.hermanvanboeyen.nl







                     1977



U.S.A.

Op 16 augustus overlijdt Elvis Presley. In zijn bloed worden de sporen gevonden van tien verschillende medicijnen, die tesamen de oorzaak zijn van zijn hartstilstand. In totaal heeft ‘The King of Rock’ meer dan 1 miljard platen verkocht, die 100 gouden singles en 50 gouden elpees zouden opleveren.
Na zijn dood blijft de belangstelling voor de figuur Elvis Presley onverminderd voortduren. In Memphis worden nog steeds het graf van Elvis en het Elvis Presley-museum op het landgoed Graceland druk bezocht.

De film Saturday Night Fever gaat in première, met in de hoofdrol John Travolta en met muziek van o.a. The Bee Gees.
http://www.nightfever.co.uk/

Ashford & Simpson hebben een hit met Don’t cost you nothing.
http://www.warr.org/ashfordsimpson.html

De eerste hit van Foreigner heet Feels like the first time.
http://www.foreigneronline.com/

Release van de elpee Look to the rainbow van Al Jarreau.
http://www.aljarreau.com/

Van Grace Jones verschijnt het album Portfolio.
http://www.mmguide.musicmatch.com/artist/artist.cgi?ARTISTID=347674

Mink DeVille brengt de elpee Mink DeVille uit.
http://www.hiljaiset.sci.fi/punknet/minkde_e.htm

Mother’s Finest heeft een hit met Baby love.
http://www.mothersfinest.com/

Van Teddy Pendergrass komt het album Teddy Pendergrass uit.
http://www.aaeg.com/teddy.htm

De eerste hit van Tom Petty and The Heartbreakers is Breakdown.
http://www.tompetty.com/

Release van de elpee You get what you play for van Reo Speedwagon.
http://www.speedwagon.com/

The Talking Heads brengen het album 77 uit.
http://www.rollingstone.com/artists/default.asp?oid=89

Release van de elpee Whitesnake van Whitesnake.
http://whitesnake.com/new/index10.html

The Babys hebben een hit met Isn’t it time.
http://www.johnwaite.com/discography/babys/babys.htm

Engeland

‘New wave’ is aanvankelijk een synoniem voor punk. De punk heeft betrekking op het uiterlijke en inhoudelijke aspect van de stroming, terwijl de benaming new wave aangeeft, dat er sprake is van een Nieuwe Golf in de geschiedenis van de rock ’n roll. Later zal de punk opgaan in de subcultuur en omvat de new wave bands met een frisse, energieke, avontuurlijke aanpak, voor wie muziek maken op de eerste plaats een expressiemiddel is in plaats van louter een manier om snel rijk en beroemd te      worden.
New wave wordt een middel om de oorspronkelijke punkidealen te verbreiden en groeit uit tot een alternatieve muziekindustrie. De term new wave sluit alle muziek uit, die begrensd en/of gekarakteriseerd wordt door conventies, behoudzucht, zelfvoldaanheid of bombast, de latere punkbeweging incluis.

Elkie Brooks heeft een hit met Pearl’s a singer.
http://www.elkie-brooks.com/

Release van de EP Spiral Scratch van The Buzzcocks.
http://www.buzzcocks.com/

The Clash brengt de elpee The Clash uit.
http://www.epicrecords.com/theclash/

De eerste hit van Elvis Costello heet Watching the detectives.
http://www.elviscostello.com/

Van The Damned verschijnt het album Damned Damned Damned.
http://www.officialdamned.com/

Ian Dury & The Blockheads hebben een hit met Sex & drugs & rock ’n roll.
http://www.iandury.co.uk/

Release van de elpee Sin after sin van Judas Priest.
http://www.judaspriest.com/

Van The Sex Pistols komt het album Never mind the bollocks uit.
http://www.sex-pistols.net/

Mötörhead brengt de elpee Mötörhead uit.
http://www.imotorhead.com/

Release van het album Stick to me van Graham Parker.
http://www.punkhart.com/gparker/

De elpee IV Rattus Norvegicus van The Stranglers verschijnt.
http://www.stranglers.net/


Schotland

Van Al Stewart komt de elpee Year of the cat uit.
http://www.page27.co.uk/page27/


België

Voor de eerste keer wordt het Torhout/Werchter-festival gehouden, georganiseerd door Herman Schuremans.

Plastic Bertrand heeft een hit met Ca plane pour moi.
http://houbi.com/belpop/scripts/frame.hts?groups/plasticbertrand.htm


Frankrijk

De eerste Franse new waveband is Bijou, gesteund door Serge Gainsbourg en The Sparks. Het is een Franstalige band.
Er komen veel imitaties van muzikanten als Lou Reed, Iggy Pop en Johnny Thunders, waarvan er veel bootlegs op onafhankelijke labels verschijnen.
Hardrockformaties zijn Starshooter, Karoline, Warning en Trust.

Téléphone brengt de elpee Téléphone uit en zal later van ieder album een half miljoen exemplaren verkopen. De groep is opgericht in 1976 en bestaat uit Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka en Corine Marienneau. Op hun eerste album is de invloed van The Stones onmiskenbaar.


Nederland

Normaal heeft een hit met Oerend hard.
http://www.normaal.nl





                     1978 

U.S.A.

Blondie heeft een hit met Denis.
http://www.blondie.net/

De eerste hit van The Cars heet Just what I needed. De groep wordt in 1976 in Boston opgericht en bestaat uit Ric Ocasek, Ben Orr, Greg Hawkes, David Robinson en Elliot Easton. Het nummer is afkomstig van de elpee The Cars, waar ook de hit My best friend’s girl op staat. Het concept van de groep bestaat uit muziek van de jaren zeventig van Roxy Music en David Bowie. Het album wordt platina in de V.S.
Ook de volgende 3 elpees doen het goed in Amerika. In 1982 maakt Ocasek zijn solo-album Beatitude en krijgt in Amerika het predikaat ‘Uitvinder van de New Wave-Disco’.
Het nummer Drive van de elpee Heartbeat City uit 1984 wordt ook een hit.
In 1987 gaat de groep uit elkaar en wordt Ocasek producer van vele bands, o.a. Weezer en Religion.

Chic heeft een wereldhit met Le Freak.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Disco/5250/

Van Devo verschijnt de elpee Q: Are we not men? A: We are Devo!
http://www.freedomofchoice.com/devo/

De eerste hit van Rick James heet You and I.
http://www.rickjames.com/

Journey brengt het album Infinity uit.
http://members.lycos.nl/AndreB/journeyindex.html

Meatloaf heeft een hit met Paradise by the dashboard light.
http://www.meatloaf-oifc.com/

Jack and Jill is de eerste hit van Raydio, met o.a. Ray Parker (Ghostbusters).
http://www.intothemusic.net/Music-Archive-Ray.Parker.Jr.and.Raydio-0026770000002.html

Patti Smith heeft een hit met Because the night.
http://www.pattismithland.com/

De eerste hit van Toto is Hold the line.
http://www.toto99.com/

Release van de elpee Van Halen van Van Halen, met o.a. David Lee Roth en de Nederlanders Alex en Eddie Van Halen.
http://www.van-halen.com/


Engeland

The Police heeft een hit met Roxanne.
http://stingetc.com/

Het nummer Wuthering heights van Kate Bush wordt een wereldhit.
http://gaffa.org/

Release van het album The feeding of the five thousand van Crass.
http://hem.passagen.se/hellacop/crass.htm

The Dire Straits hebben een hit met Sultans of swing.
http://www.money-for-nothing.com/

Down in the tubestation at midnight is de eerste hit van The Jam, met o.a. Paul Weller.
http://www.paul-weller.com/

Nick Lowe heeft een hit met I love the sound of breaking glass.
http://www.nicklowe.net/

De eerste hit van Robert Palmer is Best of both worlds.
http://www.robertpalmer.com/

Siouxsie and The Banshees hebben een hit met Honk Kong Garden.
http://www.mital-u.ch/Siouxsie/

Release van de elpee White music van XTC.
http://www.chalkhills.org/


Schotland

Met de komst van de pub-rock en de punk ontwikkelt zich in Schotland voor het eerst een Schotse popscene. Deze concentreert zich vooral rond ‘festival-city’ Edinburgh, maar ook rond Glasgow, waar de teenyboppergroep Slik (met o.a. Midge Ure) de basis legt voor bands als The Rich Kids en PVC-2 (later The Zones) en de daarmee gepaard gaande punk- en new wave-explosie.
Uit Glasgow komen de meeste punkgroepen: o.a. The Backstabbers, The Exile en Johnny and The Self Abusers (later: The Simple Minds).


Ierland

Tijdens de opleving van de punk doen de Ierse onvrede en opstandigheid zich opnieuw gelden. Uit Dublin komen de Boomtown Rats en The Radiators from Space, terwijl uit het noorden bands komen als The Outcasts, The Starjets, Big Self en Protex.

Stiff Little Fingers heeft een hit met Suspect device.
http://www.slf.com/

De eerste hit van The Undertones, met o.a. Feargul Sharkey (A good heart), heet Teenage kicks.
http://www.theundertones.com/


Jamaïca

Third World heeft een hit met Now that we found love.
http://www.thirdworldband.com/

De eerste hit van Peter Tosh (1944 – 1987) is Don’t look back, een duet met Mick Jagger.
http://www.boomshaka.com/tosh.html


Japan

Japan is het land waar de transistorradio vandaan komt. In het muziekleven worden oude tradities aan de kant gezet en wordt het westerse voorbeeld tot maatstaf verheven. De Japanse popmuziek bestaat uit het overnemen van westers materiaal en het verbeteren van de geluidskwaliteit ervan. Voor een deel vindt de Japanse technopop zijn oorsprong in de Rioekkio-archipel, ook wel Okinawa genoemd, die een rijke volksmuzikale traditie heeft.
Belangrijk voor de ontwikkeling van de Japanse popmuziek is ook het American Far East Network, het station, dat in de jaren zestig en zeventig veel popmuzikanten uit Japan inspireert.
Ook de Japanse hardrock lijkt een puur westerse aangelegenheid. In de jaren zeventig besluit Felix Pappalardi van de formatie Mountain samen te werken met de Japanse groep Creation. De groepen Mariner en Lazy (later: Loudness) gebruiken elementen van Deep Purple.
De Japanse undergroundscene, met als belangrijkste exponent het zangeresje Phew, laat zich vooral inspireren door avant-gardestromingen in Europa.

Release van de elpee Yellow Magic Orchestra  van Yellow Magic Orchestra.
http://www.discogs.com/artist/Yellow_Magic_Orchestra


Duitsland

Amanda Lear, eens medewerkster van Salvador Dali en model op de hoes van de Roxy Music-elpee For your pleasure,  heeft een hit met Follow me.
http://www.eurodancehits.com/learmain.html

Release van de elpee Nina Hagen Band van de Nina Hagen Band.
http://www.comnet.ca/~rina/nina.html


België

The Kids brengen de elpee The Kids uit.


Nederland

Massada heeft hits met Latin dance en Dansa.
http://www.lagulagu.nl/massada.htm

De eerste hit van LUV heet U.O.ME, uit het t.v.-programma Waldolala.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz2594.htm

Herman Brood & His Wild Romance hebben een hit met Saturday night.
http://www.hermanbrood.nl

Rock and roll is de eerste hit van Gruppo Sportivo.
http://www.cogsci.uiuc.edu/~daniel/gstp.htm



                   1979

U.S.A.

Vanuit de blues en vooral de gospel doet de rap haar intrede in de soul via bekende artiesten als James Brown, Solomon Burke, Bobby Womack, Joe Tex, Isaac Hayes en met name Millie Jackson, die furore maakt met uitgebreide, moralistische raps. Ook in Jamaïca praten discjockeys al jarenlang over de ritmetracks heen, alleen heten ze daar toasters.
De rap maakt furore in de Newyorkse clubscene. (Rappen = een ritmische vorm van praten op de maat van een riff). De aankondigingen van de discjockeys en mc’s (musical comperes) zijn breed uitgesponnen en dragen een competitie-element in zich. Aanvankelijk treden ze individueel op, later in groepjes, waarvan de leden beurtelings aan bod komen. In het rappen wordt allerlei ‘slang’ van de zwarte straat- en muziekcultuur verwerkt. 
Producer Sylvia Robinson komt op het idee om een rapformatie een plaatopname te laten maken. Wonder Mike, Master Gee en Big Hank maken als The Sugarhill Gang op de riff van Chics Good times het klassieke Rapper’s delight, dat meteen een millionseller wordt.
Groepen als Funky 4 + 1 en Grandmaster Flash and the Furious Five volgen, eveneens op het Sugarhill-label van Sylvia Robinson. Vanaf 1980 worden bij de grote platenmaatschappijen raphits gemaakt als:
The breaks van Kurtis Blow,
Rapture van Blondie,
Wham rap van Wham!                                                                                                                      
The crown van Gary Bird.
Het scratchen en fasen hoort bij de taak van de samen met de rappers optredende dj, die voor de onderliggende riddims moet zorgen. Hij bedient 2 à 3 draaitafels tegelijk, wisselt tracks af, vertraagt platen, houdt ze tegen, draait ze terug (scratchen), laat ze overspringen en dat alles in de maat. De bekendste voorbeelden uit de begintijd zijn:
The adventures of Grandmaster Flash at the wheels of steel van Grandmaster Flash
Rockit van Herbie Hancock en 
Buffalo gals van Malcolm McLaren, de manager van The Sex Pistols.
Vanaf 1983 wordt het rappen gecombineerd met harde elektronische geluiden door groepen als Run DMC en The Fat Boys (Jailhouse rap). Deze nieuwere vormen van rap-funk, ook wel hip-hop geheten, slaan erg aan bij de breakdansende jongeren.
http://www.rapdict.org/

Pat Benatar heeft een hit met Heartbreaker.
http://www.benatar.com/

Michael Jackson brengt het album Off the wall uit, nadat hij uit The Jacksons is gestapt.
http://www.m-jackson.com/

Release van de elpee Live at the Budakan van Cheap Trick.
http://www.cheaptrick.com/

Garland Jeffreys heeft een hit met Matador.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/club/garlandjeffreys.html

De eerste hit van Sister Sledge wordt geproduceerd door Bernard Edwards (1952 – 1996) en Nile Rodgers van Chic en heet He’s the greatest dancer.
http://www.onlinetalent.com/Sledge_biography.html

Van Tom Verlaine, de vriend van Patti Smith, verschijnt het album Tom Verlaine.
http://www.marquee.demon.co.uk/

Rickie Lee Jones heeft een hit met Chuck E’s in love.
http://www.rickieleejones.com/

The B-52’s is de eerste elpee van The B-52’s.
http://www.theb52s.com/


Engeland

De wereldhit Another brick in the wall van The Pink Floyd wordt in Zuid-Afrika verboden als zijnde ‘subversief’.

Release van de elpee Mix-up van Cabaret Voltaire.
http://www.brainwashed.com/axis/cv/

Van Def Leppard verschijnt het album On through the night.
http://www.defleppard.com/

Godley & Creme hebben een hit met An Englishman in New York .
http://www.vh1.com/artists/az/godley_creme/artist.jhtml

De eerste hit van Eddy Grant is Living on the frontline.
http://www.vh1.com/artists/az/grant_eddy/artist.jhtml

Is she really going out with him is de eerste hit van Joe Jackson.
http://www.jj-archive.net/

De groep Japan, met o.a. David Sylvian, heeft een hit met Adolescent sex. Japan wordt als voorloper beschouwd van de Blitz-scene, een op uiterlijk vertoon en romantische glamour gefixeerde beweging, die in 1981 opkomt.
http://www.davidsylvian.net/index.php

Linton Kwesi Johnson brengt de elpee Forces of victory uit.
http://lister.ultrakohl.com/homepage/Lkj/lkj.htm

Van Joy Division komt het album Unknown pleasures uit.
http://www.csclub.uwaterloo.ca/u/sfwhite/joyd.html

Madness heeft een hit met One step beyond.
http://www.madness.co.uk/

Release van de elpee The quality of mercy is not strnen van The Mekons.
http://www.ellipsis.com/mekons/

De eerste hit van The Specials is Gangsters. De groep mixt de oude ska met felle punkrock. In de zomer van 1981 hebben ze een hit met Ghost town, waarna de groep uiteenvalt. Zanger Terry Hall gaat met Neville Staples en Lynval Golding verder als The Funboy Three, dat in 1984 een hit heeft met Nelson Mandela.

Squeeze, met o.a. Jools Holland, heeft een hit met Cool for cats. Tot 1982 zal de groep elpees blijven maken en hits scoren. Jools Holland wordt bekend met het t.v.-programma The Tube.

Toyah brengt het album Sheep farming in Barnet uit.
http://www.toyahwillcox.com/

De eerste hit van Gary Numan is Are friends electric?
http://www.numan.co.uk/


Australië

Release van de elpee Graffity crimes van Mi-Sex. Het album haalt platina in Australië en bevat de wereldhit Computer games.


België

Raymond van het Groenewoud heeft een hit met Vlaander boven.
http://www.raymondvanhetgroenewoud.be/


Ierland

De eerste hit van The Boomtown Rats heet I don’t like mondays.
http://www.hiljaiset.sci.fi/punknet/boomto_e.htm
http://www.cs.purdue.edu/homes/jsaid/geldof.html


Duitsland

In navolging van de Engelse punkbeweging ontstaat in West-Duitsland de Neue Deutsche Welle, die een hele nieuwe generatie muzikanten omvat. De voertaal wordt Duits. Alfred Hilsberg van het tijdschrift Sounds organiseert onder de noemer ‘Geräusche für die 80er’ in december 1979 een festival in de Hamburger Markthalle, waar het puikje van de Welle aantreedt.
Bekende bands zijn o.a.: Palais Schaumburg, Der Plan, D.A.F. en Andreas Dorau. 

De groep Hans-A-Plast brengt de elpee Hans-A-Plast uit. Binnen korte tijd worden er 20.000 exemplaren van verkocht.

Nederland

The Dolly Dots hebben een hit met Boys.
http://members.tripod.lycos.nl/DollyDots/

De eerste hit van The Nits heet Tutti Ragazzi.
http://www.nits.nl



                                                    ______________________ 


 


