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           POPHISTORIE


                    1980

U.S.A.

Op 8 december wordt John Lennon voor de deur van zijn woning in New York doodgeschoten door Mark Chapman.

Release van de elpee Dirty mind van Prince. Vanwege de decadente, seksuele teksten, die zeer ver gaan, worden de platen van Prince geboycot door de Amerikaanse radiostations.
http://ng.netgate.net/~terrinn/tafkap.html

Randy Crawford heeft een hit met One day I’ll fly away.
http://www.wea.de/randycrawford/main.html

De ‘godfathers’ van de Amerikaanse punk, The Dead Kennedy’s, brengen het album Fresh fruit for rotting vegetables  uit.
http://www.geocities.com/Athens/Forum/3111/dk.htm

De elpee Bryan Adams van Bryan Adams verschijnt.
http://www.bryanadams.com/

Engeland

The Cure heeft een hit met A forest.
http://www.thecure.com/

Release van de elpee Searching for the young soul rebels van Dexys Midnight Runners.
http://www.inthe80s.com/bands/dexysmidnightrunners.shtml

Echo & The Bunnymen brengen het album Crocodiles uit.
http://www.bunnymen.com/

Van Iron Maiden verschijnt de elpee Iron Maiden.
http://www.ironmaiden.com/

Release van de elpee Orchestral Manoeuvres in the Dark van O.M.D.
http://www.omd.uk.com/

The Psychedelic Furs brengen het album Psychedelic Furs uit.
http://ubl.artistdirect.com/fp2.asp?layout=a_bio&artistid=008945

Van de groep Saxon, die behoort tot de New Wave of British Heavy Metal, verschijnt de elpee Wheels of steel.
http://members.home.net/saxon747/

UB40 heeft een hit met Food for thought.
http://www.ub40-dep.com/

Brass in pocket is de eerste hit van The Pretenders.
http://ubl.artistdirect.com/fp2.asp?layout=a_bio&artistid=005311

Shakin’ Stevens heeft een hit met This ole house.
http://shakinstevens.tripod.com/

Release van de elpee See jungle! See jungle! Go join our gang yeah! City all over, go ape crazy van Bow Wow Wow.
http://www.libowwow.com/

Ierland

Release van de elpee Boy van U2.
http://www.theu2zone.com/

Duitsland

Release van de elpee I’m a rebel van de hardrockgroep Accept, die in 1973 in Solingen is opgericht en bestaat uit Udo Dirkschneider, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Peter Baltes en Stefan Kaufmann. Vanaf I’m a rebel begint de groep steeds bekender te worden, dankzij de ontelbare optredens, die her en der in Europa gegeven worden. Later zal Accept ook een nieuwe aanhang in de V.S. krijgen en groeit de band uit tot een van de bekendste heavymetal-acts in Duitsland.

Van Spliff, de voormalige begeleidingsband van Nina Hagen, verschijnt het album Spliff Radio Show.
http://members.tripod.com/cmg98/

De groep Ideal, voor het grote pubiek de voornaamste vertegenwoordiger van de Neue Welle, brengt de elpee Ideal uit. De leden zijn Annette Humpe, Eff Jott Krüger, Hans Behrend en Ernst Ulli Deuker. De debuutelpee en het in 1981 uitgebrachte album Der Ernst des Lebens, met de hits Monotonie en Eiszeit, doen het uitzonderlijk goed en de groep wordt zeer succesvol. Van de laatste elpee worden alleen al 700.000 exemplaren verkocht. Gelijk met de release van de elpee Bi nuu valt de groep in 1983 uit elkaar.

Van Michael Schenker (ex-UFO, ex-Scorpions) verschijnt de elpee The Michael Schenker Group.
http://www.i.way.co.uk/~tristang/MSG/schenker.html

Rusland

Het anarchisme van punk slaat niet of nauwelijks aan in Rusland. Wel is er een equivalent van de new wave. Voornaamste exponent is Boris Grebenshikov met zijn groep Aquarium. Hij zingt consequent in het Russisch en de optredens heten behoorlijk tegendraads te zijn.
http://www.aquarium.ru/

Ondertussen worden de ‘bovengrondse’ popbands populairder dan ooit. Op Melodia verschijnen de eerste echte popelpees en de autoriteiten zien zich genoodzaakt tot het openen van Rock Clubs. Bedoeld als controlerend orgaan worden deze alras een springplank voor de underground.
Het festival van Tbilisi in 1980 is een hoogtepunt in de Russische rockgeschiedenis. Voor het eerst is te zien wat er zich buiten het officiële circuit afspeelt. Het festival geldt dan ook als het Woodstock van het oostblok.
Dat jaar overlijdt Vladimir Vyssotski. In Moskou staan honderdduizenden mensen langs de route richting zijn begraafplaats.

Australië

Air Supply heeft een millionseller met All out of love.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/4473/

Een andere groep, die commercieel doorbreekt, is Jo Jo Zep & The Falcons en wel met het album Screamin’ Targets.
Ook Mental as Everything (elpee: Get wet) is een populaire band in Australië.

Jamaïca

Release van de elpee Sinsemilla van Black Uhuru.
http://www.artistonly.com/blacku.htm

Eek-A-Mouse heeft een hit met Wa Do Dem.
http://www.catalystclub.com/bios/eeka_bio.html

Zwitserland

Van Krokus verschijnt de elpee Metal Rendez-vous.
http://www.krokus.ch/

Nederland

Spargo heeft een hit met You and me.
http://snt.student.utwente.nl/~prometheus/spargo.html

Maywood heeft hits met Mother, how are you today, Late at night en Give me back my love.
http://home-1.worldonline.nl/~dots/maywood.html

De punkband The Ex brengt de EP All corpses smell the same uit.
http://www.xs4all.nl/~exrcrds/

De groep Nasmak, een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de new wave, brengt de elpee Nasmak plus instruments/Instruments plus Nasmak.
http://home.iae.nl/users/vdmark/nasmak.htm

                   

                   1981


U.S.A.

Kim Carnes heeft een hit met Bette Davis eyes.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/1500/

De eerste hit van Joan Jett & The Blackhearts is I love rock & roll.
http://www.joanjett.com/

Release van de elpee Never too much van Luther Vandross, die samenwerkte met David Bowie, Bette Midler, Chic en Quincy Jones.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/urban/luthervandross.html

Engeland

De popgroep Bucks Fizz wint op 4 april het Eurovisiesongfestival in Dublin met Making your mind up.
http://www.bucksfizzofficial.co.uk/

Als reactie op de punkbeweging ontstaat de Blitz-beweging of Nieuwe Romantiek. 
Duran Duran brengt de elpee Duran Duran uit.
http://www.duran-duran.com/

Van Spandau Ballet verschijnt het album Journeys to glory.
http://ubl.artistdirect.com/fp2.asp?layout=a_bio&artistid=015315

Soft Cell, een duo met Marc Almond en Dave Ball, heeft een hit met Tainted love.
http://www.marcalmond.co.uk/

De eerste hit van Adam & The Ants is Stand and deliver.
http://www.adam-ant.net/

Release van de elpee Speak and spell van Depeche Mode.
http://www.depechemode.com/

Phil Collins heeft een hit met In the air tonight.
http://www.phil-collins.ws/

Human League brengt de elpee Dare! Uit.
http://www.blindyouth.co.uk/

Van Heaven 17 verschijnt het album Penthouse and pavement.
http://www.nerosoft.com/Heaven17/index.asp

Release van de elpee Immunity van Rupert Hine.
http://www.ruperthine.com/

Level 42 brengt het album Level 42 uit.
http://www.forevernow.com/

Ultravox heeft een hit met Vienna.
http://www.sonicnet.com/artistinfo/18276.jhtml

Kids in America is de eerste hit van Kim Wilde.
http://www.kimwilde.com/

Van Aswad verschijnt de elpee Showcase.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/urban/aswad.html

België

Van Luc van Acker verschijnt het album Taking snapshots.
http://www.ping.be/~ping3716/

De Kreuners brengen de elpee ’s Nachts kouder dan buiten uit.
http://dekreuners.mypage.org/

Release van de elpee T.C. Matic van T.C. Matic.
http://houbi.simplenet.com/belpop/groups/tcmatic.htm

Jo Lemaire & Flouze hebben een wereldhit met Je suis venue te dire que je m’en vais, geschreven door Serge Gainsbourg.
http://houbi.simplenet.com/belpop/groups/flouze.htm

Duitsland

Van BAP verschijnt de elpee Für Usszeschnigge.
http://www.bap.de/

D.A.F. (Deutsch Amerikanische Freundschaft), met de kernleden Robert Görl en Gabi Delgado Lopez, brengt het album Alles ist gut uit. Dit album en de discotheekhit Der Mussolini worden voorafgegaan door de single Der Raüber und der Prinz, een sprookje met een homoseksuele ondertoon. De elpee Gold und Liebe wordt een enorm succes in Duitsland. In 1982 houdt de band op te bestaan. D.A.F. blijkt een enorme invloed te hebben gehad op de acceptatie van het Duits als rock-taal. In 1982 staat de Duitse hitparade vol met Duitstalige successen van Duitse groepen.

Release van de elpee Kollaps van Einstürzende Neubauten.
http://neubauten.freibank.com/

Jamaïca

Sly & Robbie, die eerder samenwerkten met o.a. Grace Jones, Ian Dury en Joe Cocker, brengen hun elpee Sly & Robbie present Taxi uit.
http://www.palmpictures.com/slyrobbie/

Nederland

Het nummer Stars on 45 van de Stars on 45, geproduceerd door Jaap Eggermont (ex-Golden Earring), wordt een internationale hit (nr. 1 in de V.S.).
http://gernhardt.com/beatles/cover/mccd192.html

Release van de elpee Confetti van Fay Lovsky.
http://basta.nl/catalogus2.html

Van de Tröckener Kecks komt het album Schliessbaum uit.
http://www.kecks.nl

De eerste Nederlandse heavy metal-formatie is Picture, met o.a. Jan Bechtum en Rinus Vreugdenhil, die de elpee Picture  uitbrengt.  Internationaal haalt de groep redelijke verkoopresultaten. Met name in Zuid-Amerika is Picture populair.


                                                             _________________


