           POPHISTORIE


                    1982

U.S.A.

N.a.v. de film ‘Fame’ uit 1980 van Alan Parker (ook bekend van ‘The Wall’ uit 1982), wordt er een televisieserie gemaakt, waarin een beeld wordt gegeven van het leven aan de School of Performing Arts. De serie wordt erg populair, net als de hoofdpersonen: Leroy (Gene Anthony Ray), Bruno (Lee Curreri), Lydia (Debbie Allen), Coco (Erica Gimpel), Danny (Carlo Imperato), Julie (Lorie Singer), professor Shorofsky (Albert Hague) en Miss Sherwood (Carol Mayo Jenkins).
Irene Carra heeft een hit met het titelnummer.
http://www.rottentomatoes.com/m/Fame-1007037/about.php

Release van de elpee American Fool  van John (Cougar) Mellencamp.
http://www.mellencamp.com/

Huey Lewis & The News hebben een hit met Do you believe in love.
http://www.hln.org/

Van Night Ranger verschijnt het album Dawn patrol.
http://www.nightranger.net/

Sonic Youth brengt de elpee Sonic Youth uit.
http://www.xs4all.nl/~bigron/sonic/lyrics.html

Release van het album Under the blade van Twisted Sister.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Club/3516/

 
Engeland

ABC brengt de elpee Lexicon of love uit.
http://www.abcmartinfry.com/

Fun Boy Three en Bananarama hebben een hit met It ain’t what you do, it’s the way that you do it.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/modern/bananarama.html

Bauhaus heeft een hit met Ziggy Stardust.
http://www.bauhausmusik.com/

Release van de elpee Happy families van Blancmange.
http://www.partium.com/~andrewb/blancmange/discography/

Van China Crisis verschijnt het album Difficult shapes & passive rhytms some people think it’s to entertain.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/3059/

De eerste hit van Culture Club, met zanger Boy George,  is Do you really want to hurt me.
http://members.tripod.com/boygeorgefan/

Billy Idol brengt de elpee Billy Idol uit.
http://www.billyidol.com/v1/frame.html

Yazoo, met zangeres Alison Moyet, heeft een hit met Don’t go.
http://www.alisonmoyet.com/

Release van de elpee Force the hand of chance van Psychic TV.
http://www.brainwashed.com/axis/ptv/

Scritti Politti brengt het album Songs to remember uit.
http://www.dosswerks.com/scc/

Van Talk Talk verschijnt de elpee The party’s over.
http://users.cybercity.dk/~bcc11425/

De eerste hit van Wham!, met George Michael, heet Young guns.
http://www.aegean.net/


Zweden

De groep ABBA wordt ontbonden. Anni-Frid en Agnetha nemen solo-albums op en Benny en Björn werken samen met Tim Rice aan de musical ‘Chess’, die in 1984 op een dubbelelpee verschijnt.

Australië

Men at Work heeft een hit met Down under.
http://members.aol.com/babsjdonne/menatwrk.htm

België

Release van de elpee Casablanca van Nacht und Nebel.
http://houbi.com/belpop/groups/nachtundnebel.htm

Van 2 Belgen verschijnt het album 2 Belgen.
http://houbi.com/belpop/groepen/tweebelgen.htm


Rusland

Er verschijnen twee nieuwe groepen aan het front: Kino en Strannije Igri (Vreemde Spelletjes) met hun op Madness geënte stage-show.


IJsland

Als punk – met enige vertraging - IJsland bereikt, in de winter van 1981/’82, leidt dat tot een explosie van nieuwe bands: Purrkur Pillnikk, Tappi Tikarrass, Theyr, Grylurnar en Ego, aangevoerd door zanger Bubbi Morthens.
http://hometown.aol.com/skugga607/velkomin.htm

Nederland

Nederlandstalige popmuziek wordt bijzonder populair met groepen als:

Doe Maar (elpee Doris Day en andere stukken)
http://www.won.nl/dsp/usr/svketel/Music/Doemaar/

Het Goede Doel, met zanger/dj/caféhouder/politicus Henk Westbroek (hit: België)
http://hadebe.com/westbroek/

Toontje Lager (hit: Net als in de film)
http://www.popinstituut.nl/index.htmx?page=bez/bz3070.htm

Drukwerk (hit: Je loog tegen mij)
http://www.drukwerktour.nl/

en Het Klein Orkest, met zanger/cabaretier Harrie Jekkers (hit: Oh oh Den Haag)
http://home.wanadoo.nl/rdavids/abesteva.htm

Engelstalige groepen en artiesten, die dat jaar doorbreken:

Powerplay (elpee Avanti)

The Time Bandits (hit: Live it up)
http://www.timebandits.nl/

Vandenberg, met Adje Van den Berg (elpee: Vandenberg)
http://www.euronet.nl/~wat/frames/index2.html

Jan Rot (album: Single)
http://www.xs4all.nl/~janrot/








                                                           1983




Van John Hiatt verschijnt de elpee Riding with the king.
http://www.hollywoodandvine.com/johnhiatt/U.S.A.

Queensrche brengt een van de best verkochte mini-elpees aller tijden uit: Queensrche.
http://www.queensryche.com/

Release van de elpee Murmur van R.E.M.
http://www.remhq.com/flash/index.html

Van Stevie Ray Vaughn verschijnt de elpee Texas flood.
http://www.awpi.com/SRV/

ZZ Top brengt de elpee Eliminator uit.
http://www.zztop.com/

Release van het album Kill ‘em all van Metallica.
http://www.metallica.com/


Engeland

No parole from rock & roll is de eerste elpee van Alcatrazz.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/rock/alcatrazz.html

Thomas Dolby heeft een hit met She blinded me with science.
http://www.thomasdolby.com/

Kajagoogoo, met zanger Limahl, heeft een hit met Too shy.
http://www.kajagoogoo.com/

Sweet dreams are made of this is de eerste hit van The Eurythmics, met Dave Stewart en Annie Lennox.
http://Http://www.vibber.dk/eurythmistan/

Release van het album The hurting van Tears for Fears.
http://www.rollingstone.com/artists/default.asp?oid=1372

Van Marillion verschijnt de elpee Script for a jester’s tear.
http://www.marillion.com/

The The brengt het album Soul mining uit.
http://www.thethe.com/toc.html

Release van de elpee Quick step & side kick van The Thompson Twins.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/modern/thompsontwins.html

Tracey Ullman heeft een hit met Breakaway.
http://www.hwired.com/tullman/

De eerste hit van Chris de Burgh is Don’t pay the ferryman.
http://cdeb.com/

Wherever I lay my hat is de eerste hit van Paul Young.
http://www.paul-young.com/


Schotland

Van Big Country verschijnt het album The crossing.
http://www.bigcountry.co.uk/


Zwitserland

Yello heeft een hit met I love you.
http://www.yello.com/


Duitsland

De eerste hit van Nena is 99 Luftballons.
http://www.nena.de/


Ivoorkust

Van Alpha Blondy verschijnt het album Jah Glory.
http://www.alphablondy.info/


Zimbabwe

Thomas Mapfumo brengt de elpee Ndangariro uit.
http://www.anonymousweb.com


Nederland

De Grote Prijs van Nederland wordt ingesteld op initiatief van o.a. OOR en de VARA, met als doel het live-circuit nieuw leven in te blazen door het presenteren van onbekende, maar goede bands aan een groot publiek. In 1984 wordt dit concours grootser opgezet en komen er 15.000 mensen kijken en luisteren. Het is nu een jaarlijks terugkerend evenement, dat veel belangstelling trekt, maar de meeste winnaars raken al weer snel in de vergetelheid.
http://www.groteprijs.nl/

Release van de elpee 1001 hotel van de Frank Boeijengroep.
http://www.frankboeijen.nl/

G’race heeft een hit met Manhattan.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz4039.htm

De eerste hit van De Gigantjes is Yaki Taki Oowah.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5745.htm
                   

                    1984

U.S.A.

Van Madonna verschijnt de elpee Like a virgin.
http://home.madonna.com/

Sheila E. heeft een hit met The glamorous life.
http://www.sheilae.com/

Met Girls just want to have fun heeft Cyndi Lauper een wereldhit.
http://www.cyndilauperonline.com/

Release van het album How will the wolf survive van Los Lobos.
http://www.canehdian.com/non/artists/l/loslobos/biography.html


Engeland

Bronski Beat, met zanger Jimmy Sommerville, heeft een hit met Smalltown boy.
http://www.jimmysomerville.co.uk/

Van Everything but the Girl verschijnt de elpee Eden.
http://www.ebtg.com/

Relax is de eerste hit van Frankie goes to Hollywood.
http://www.welcome.to/fgth

Nik Kershaw heeft een hit met Wouldn’t it be good.
http://www.nikkershaw.net/

Howard Jones brengt de elpee Human’s lib uit.
http://www.howardjones.com/

Julian Lennon heeft een hit met Too late for goodbyes.
http://www.julianlennon.com/

Van New Model Army verschijnt de mini-elpee Vengeance.
http://www.newmodelarmy.org/

Release van de elpee Red roses for me van The Pogues.
http://punk.freeservers.com/pogues.htm

The Smiths, met zanger Morrissey, brengen het album The Smiths uit.
http://www.morrissey-solo.com/

Van Sade verschijnt de elpee Diamond life.
http://www.sade.com/sade/


Schotland

Release van de elpee Rattlesnakes van Lloyd Cole and the Commotions.
http://www.lloydcole.com/


Jamaïca

Frankie Paul brengt de elpee Strange feeling uit.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/contemporary/frankiepaul.html


Duitsland

Release van de elpee Forever young van Alphaville.
http://www.alphaville.de/


Nederland

De groep Doe Maar gaat uit elkaar. Afscheidsconcert op 14 april in Den Bosch. In 2000 reünie met 160.000 bezoekers in Ahoy en nieuwe CD. Daarna weer uit elkaar.

Claw Boys Claw brengt de elpee Shocking shades of Claw Boys Claw uit.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz344.htm

                                                        _______________________









