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          POPHISTORIE


                   1985

U.S.A.

Op 13 juli vindt in Philadelphia en Londen (het Wembley-stadion) het grote dubbelfestival Live Aid plaats, met als doel geld bijeen te brengen voor de slachtoffers van de hongersnood in Ethopië. Initiatiefnemer is Boomtown Rat Bob Geldof, die er de bijnaam ‘Saint Bob’ en een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede aan   overhoudt. Eind 1984 organiseerde hij samen met Midge Ure van Ultravox het Band Aid-project: een groot aantal bekende artiesten nam de single Do they know it’s Christmas op met hetzelfde doel.
http://www.inthe80s.com/xmaslst.shtml
In Londen treden onder meer op: The Who, David Bowie, U2, Elton John, Queen, Paul McCartney, Status Quo, Bryan Ferry, Paul Young, Alison Moyet. In Philadelphia verschijnen o.a.:  Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, Madonna, The Cars, The Thompson Twins, Bryan Adams, Eric Clapton, Duran Duran, The Simple Minds en Neil Young. 
Samen met Lionel Richie schrijft Michael Jackson het nummer We are the world, dat onder de naam U.S.A. for Africa wordt opgenomen door een groot aantal artiesten.
http://www.herald.co.uk/local_info/live_aid.html

Whitney Houston, het nichtje van Dionne Warwick, heeft hits met All at once en Saving all my love for you.
http://whfan.free.fr/

Release van de elpee Primitive love van (Gloria Estefan &) The Miami Sound Machine.
http://www.gloriafan.com/

Van L.L. Cool J. verschijnt het album Radio.
http://www.llcooljallworld.com/



Engeland

De eerste hit van Simply Red is Money’s too tight (to mention).
http://www.simplyred.com/

The Sisters of Mercy brengen de elpee First and last and always uit.
http://www.the-sisters-of-mercy.com/

Killing Joke heeft een hit met Love like blood.
http://music.dartmouth.edu/~dupras/kj/kj.html



Zweden

Yngwie Malmsteen brengt het album Marching out uit.
http://www.pd.net/yngwie/


Duitsland

Modern Talking heeft een hit met You can win.
http://www.modern-talking-online.de/


Noorwegen

De eerste hit van A-HA is Take on me.
http://www.a-ha.com/frames/a-ha.php/


Finland

Halverwege de jaren tachtig doet ook het noordelijk deel van Finland nieuwe inspiratie op: hardcoreband Terveet Kadet uit Tornio raakt internationaal bekend in het krakerscircuit. Veelbelovend is vooral 22-Pistepirkko, dat in 1982 een Fins popconcours won, maar pas in de vroege jaren negentig echt zal aanslaan.
Een groot publiek is weggelegd voor het meer dansbare Nelja Ruusua, de gitaarband Kolmas Nainen en Miljoonasade, misschien wel de populairste Finse groep van de jaren tachtig, hoofdzakelijk vanwege clevere teksten in de moerstaal.


Rusland

Kort nadat in 1985 Michail Gorbatsjov de overleden Tsjernenko is opgevolgd als partijleider, wordt diens politiek van glasnost (openbaarheid) en perestrojka (verbouwing) ingezet. Voor de rockcultuur betekent dit meer Rock Clubs en minder censuur. Toch heeft het ‘nieuwe denken’ nog lang niet de verstrekkende gevolgen, die sommigen wensen. Er mag aan de optredens niet verdiend worden, apparatuur blift schaars en platen maken voor Melodia blijft vrijwel onmogelijk.
Daarbij lopen groepen als de Young Brothers en de punkgroep AU (Automatische Neukers) nog tegen geldboetes op vanwege hun ‘destructieve act’.


Algerije

In de jaren tachtig groeien Cheb Khaled en Cheb Mami uit tot de grote vedettes van de rai, maar ook Cheb Sahraoui, Cheb Abdelhak, Cheb Zahouani en Cheb Tahar maken cassettes, die uitsteken boven de gigantische produktie van Oran, waar de herders wonen, van wier muziek de rai een moderne versie is.
http://www.unik.no/~robert/mizik/maghreb/maghreb.html


China

The Beijing Underground heeft een hit met Yi wu suo you.
De groep wordt in het begin van de jaren tachtig opgericht door een aantal buitenlandse studenten en luistert feesten op, die buitenlanders organiseren voor alle studenten en diplomaten. Er komen vier Chinezen bij, Liu Yuan, Zhang Yongguang, Cui Jian en Wang Yong, die voor de band publiekstrekkers blijken te zijn. Het eerste grote succes komt in 1985, als ook de Chinese organisatoren van muziekavonden in het hoofdstedelijke sportpaleis de groep boeken en Wang voor de duizenden aanwezige jongeren op slag een held wordt. Vooral Wangs nummer Yi wu suo you (Ik heb helemaal niets) groeit uit tot een hit, die inmiddels al ontelbare keren gecoverd is. De teksten van de liedjes zijn van Cui Jian, die in 1986 veel cassettes zal verkopen van zijn muziek.


Nederland

Mai Tai heeft een hit met Am I losing you forever.
http://home-1.worldonline.nl/~dots/maitai.html

Van Helloise verschijnt het album Cosmogony.
http://home.pi.net/~dindy/





 



                1986

U.S.A.

Hiphop, dat bestaat uit de elementen DJ’en, MC’en (rappen), graffiti-schrijven en b-boyen (breakdansen) is zowel muzikaal als sociaal een onderdeel van de jongerencultuur geworden. De hiphop wordt tot op het bot uitgekleed tot slechts beats en raps overblijven. Ritmes worden kaler en harder, de raps feller; instrumenten zijn niet meer nodig. Kun je je geen drumcomputer veroorloven, dan boots je de geluiden na met de mond: de human beatbox. Via samplers blijkt het zeer simpel om de beats van James Brown en andere funk uit de jaren zeventig te gebruiken als uiterst dansbare basis van nieuwe hiphop.
Pas in de tweede helft van de jaren tachtig beginnen alle grote platenmaatschappijen massaal rap-artiesten te contracteren en verandert rap van 12 inch in een album-business.
http://www.hiphop-directory.com/

Run-D.M.C. heeft een hit met Walk this way.
http://www.thadweb.com/rundmc/

Metallica brengt de elpee Master of puppets uit.
http://www.metallica.com/

De eerste hit van Bon Jovi is You give love a bad name.
http://www.bonjovi.com/

Van Janet Jackson verschijnt het album Control.
http://www.janet-jackson.com/

Cock Robin heeft een hit met The promise you made.
http://www.cdnow.com/cgi-bin/mserver/redirect/leaf=switch/from=cr-2187766/target=buyweb_products/ArtistID=FRN-COCK+ROBIN



Engeland

De eerste hit van Erasure is Sometimes.
http://www.erasure.com/

The Pet Shop Boys hebben een hit met Suburbia.
http://www.petshopboys.co.uk/

Happy hour is de eerste hit van The Housemartins.
http://www.housemartins.com/


Oostenrijk

Falco heeft een wereldhit (nr. 1 in de V.S.) met Amadeus, geproduceerd door Bolland & Bolland.
http://members.tripod.com/~szelazny/falco.html

Zweden

Release van de elpee The final countdown van Europe.
http://www.themusicnet.it/tempest/tempest.htm


Italië

Matia Bazar heeft een hit met Ti sento.
http://www.matiabazar.com/


Ethiopië

Van Mahmoud Ahmed verschijnt de elpee Era mela mela.
http://web.inter.nl.net/users/Henk.Tummers/ahmed.htm


Rusland

In 1986 organiseren zangeres Alla Poegatsjova (Ruslands populairste rockster met 200 miljoen verkochte platen) en rockjournalist Artemy Troitsky in navolging van Live Aid een Tsjernobyl-benefietconcert. Profbands als de Stas Namin Group, Autograph en Dialogue doen met hun buitenlandse tournees aan rockexport en Melodia brengt platen uit van Autograph, Mashini Vremini, maar ook van undergroundbands als Bravo en zelfs het zo lang verboden Aquarium.
Bizar geklede jongeren beginnen het straatbeeld te verlevendigen met vuurrood gespoten haar of rammelende kettingen om hun middel. Er verschijnen heavy metal-fans (metallisti) en breakdance-fanaten (breikeri) ten tonele en de westerse media storten zich fanatiek op al deze openbaringen.
De scheidslijn tussen officieel en niet-officieel begint te vervagen en bands verdienen (goed) geld aan hun optredens. Grootse festivals vinden met de regelmaat van de klok plaats en acts als Televizor, Avia, Nikolaj Kopernik en Grebenshikov komen meermalen in het westen en met name in Nederland toeren.

IJsland

In juni 1986 gaat de groep KUKL over in de tot in de V.S. succesvolle formatie Sugarcubes.
http://www.abc.se/~m8996/cubes.cubes.html


Nederland

Rene Shuman heeft een hit met But where my love.
http://www.reneshuman.com/

MC Miker G & DJ Sven hebben een hit met Holiday rap.
http://www.popinstituut.nl/index.htm?dat/index.htm?6054

Van Xymox verschijnt het album Medusa.
http://www.clanofxymox.com/

Met In the middle of the night scoort I’ve got the bullets, met o.a. zangeres Fréderique Spigt, een hit.
http://www.popinstituut.nl/index.htm?dat/index.htm?1642

Maarten Peters & The Dream hebben een hit met Away.
http://www.popinstituut.nl/index.htm?dat/index.htm?1909

Release van de elpee Land of tá van Nadieh (1958 – 1996).
http://www.nadieh.cjb.net/

Slagerij van Kampen brengt het album SVK uit.
http://www.svankampen.com/

De meidengroep Frizzle Sizzle vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisiesongfestival met hun hit Alles heeft ’n ritme.



                                      __________________________


