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            POPHISTORIE


                    1987 

U.S.A.

Release van de CD Appetite for destruction van Guns N’ Roses.
http://www.gnronline.com/

Van Michael Bolton verschijnt de CD The hunger.
http://www.michaelbolton.com/

Bobby Brown (ex-New Edition) heeft een hit met Girlfriend.
http://www.rockonthenet.com/artists-b/bobbybrown_main.htm

Public Enemy brengt het album Yo! Bum rush the show uit.
http://www.publicenemy.com/

De eerste hit van Chris Isaak is Blue hotel.
http://www.repriserec.com/chrisisaak/

Release van de CD Licensed to ill van The Beastie Boys.
http://www.beastieboys.com/

Van Joe Satriani verschijnt het album Surfing with the alien.
http://www.satriani.com

De Robert Cray Band brengt de CD Strong persuader uit.
http://www.rosebudus.com/cray/


Engeland

N.a.v. de ramp met een ferryboot neemt een aantal artiesten het nummer Let it be van The Beatles op, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de nabestaanden van de slachtoffers.


Het producersteam Stock, Aitken en Waterman schrijft en produceert hits voor diverse sterren: 
Rick Astley (o.a. Never gonna give you up)
http://members.tripod.com/~cjc17/index-4.html

Mel & Kim (o.a. Showing out)
http://www.inthe80s.com/bands/melandkim.shtml

Kylie Minogue (o.a. I should be so lucky)
Jason Donovan (o.a. Too many broken hearts) en
Sonia (You’ll never stop me loving you).
Ook werken ze samen met o.a. Donna Summer en de Dolly Dots. Zelf hebben ze een hit met Roadblock.
http://stockaitkenwaterman.itgo.com/

Terence Trent d’Arby heeft een hit met Wishing well.
http://www.rollingstone.com/artists/default.asp?oid=1376

Release van de CD The Christians van The Christians.
http://entertainment.msn.com/artist/?artist=131039

Climie Fisher heeft een hit met Rise to the occasion.
http://www.interlog.com/~dolphind/cfisher.html

Gary Moore brengt het album Wild frontier uit.
http://www.gary-moore.com/

Van Sinead O’Connor verschijnt de CD The lion and the cobra.
http://www.sinead-oconnor.com/


Frankrijk

Vanessa Paradis heeft een hit met Joe le taxi.
http://www.vanessaparadis.net/


Duitsland

Rockmuziek wordt in de DDR altijd zo goed mogelijk afgeschermd van het westen, al lukt dat vanwege het bereik van Westduitse t.v.-zenders in grote delen van de DDR niet echt goed. Regelmatig vinden in de loop der jaren, met name in Oost-Berlijn, rellen plaats als aan de andere kant van de Muur een groots rockconcert wordt gegeven. Bekend voorbeeld is het concert van David Bowie in 1987, als een opstootje vanwege de woordelijk te verstane muziek uitmondt in een aanhankelijkheidsbetoging voor Gorbatsjov.
Midden jaren tachtig ontstaat met name in Oost-Berlijn een punkachtige uitbarsting met als gangmakers Die Art, Feeling B., Die Firma en de Ich-Function.


Zweden

Release van de CD Pearls of passion van Roxette.
http://runto.roxette.org/


België

Van Front 242 verschijnt het album Official version.
http://www.front242.com/


Nederland

In Den Haag richt Ton van Steen in februari de Stichting Popmuseum op, samen met Hanna de Heus (eind 1987 opgevolgd door popfotograaf Fred van Stralen) en Robbert Bax (in 1988 opgevolgd door popjournalist Robert Haagsma, tot 1989).
De oprichters hebben verschillende doelen:
het volgen van de ontwikkelingen in de popgeschiedenis en deze zichtbaar maken d.m.v. exposities
het geaccepteerd zien te krijgen van de popmuziek als volwaardige kunstvorm
het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de popmuziek d.m.v. het bieden van mogelijkheden aan beginnende muzikanten, b.v. een podium
het benadrukken van een extra kwaliteit van popsongs, nl. het kunnen laten herleven van bepaalde gebeurtenissen uit iemands persoonlijke verleden (nostalgie).
Eind 1987 wordt begonnen met de voorbereidingen van de eerste algemene Pop-expositie aller tijden in het Haagse Paard (van Troje).

De meidengroep Centerfold, met o.a. zangeres Laura Fygi, heeft een hit met Dictator.
http://users.iafrica.com/d/db/dbnfresh/page6.html

Het nummer Younger days wordt een hit voor Fatal Flowers.
http://home.planet.nl/~madierkx/fatalflowers/frameFF.html

De eerste hit van De Dijk is Mag het licht uit?
http://www.dedijk.nl/

Richenel heeft een hit met Dance around the world.
http://www.richenel.nl

Release van de CD Een op een miljoen van de Tröckener Kecks.
http://www.kecks.nl/



                    1988 

U.S.A.

HOUSE
In 1980 was er voor het eerst sprake van house. In de Warehouse-club in Chicago bracht de zwarte discjockey Frankie Knuckles (‘The Godfather of House’) het voornamelijk zwarte homopubliek in een haast religieuze extase. Hij mixte naadloos stukken Philly soul en discosongs met moderne Europese synthesizermuziek van New Order en Kraftwerk. Andere dj's volgden zijn voorbeeld en al gauw werden er platen gemaakt, alles computergestuurd, geschikt voor de dansvloer.
In 1985 had DJ Farley Jackmaster Funk met Love can’t turn around als eerste buiten Chicago een wereldhit.
Marshall Jefferson nam in 1986 Acid Tracks op, dat ongewild het startsein gaf voor de acid house-rage, die zomer 1988 losbreekt in Engeland. In New York bestaat de zgn. garage house, in Detroit de techno house en in Chicago acid house en de wat softere deep house. Verder is er nog hip house (combinatie van house en hiphop), hithouse (zonder artistieke pretentie) en freestyle house.
http://dmoz.org/Arts/Music/Styles/Dance/House/

Release van de CD Hangin’ tough van de jongensgroep New Kids on the Block, met o.a. Jordan Knight.
http://members.lycos.co.uk/Tracey/nkotbuk.html

Van de zwarte hardrockgroep Living Colour verschijnt het album Vivid. De groep wordt opgericht door Vernon Reid.  Living Colour wordt met de nek aangekeken, omdat zwarten geen heavy metal zouden kunnen of mogen spelen. Het ongenoegen van Reid (en journalist Greg Tate) daarover resulteert in de oprichting van de Black Rock Coalition, die zich inzet tegen discriminatie van zwarte muzikanten in de muziekbiz. In 1991 zal de BRC veertig bands en 200 personen als lid hebben. De situatie ten aanzien van zwarte rockmuziek is dan aanmerkelijk veranderd.
http://www.livingcolour.com/

De rapcrew N.W.A., met o.a. Dr. Dre en Ice Cube, die deel uit hebben gemaakt van de extreem gewelddadige bendes The Crips en The Bloods uit de beruchte wijk Compton in Los Angeles, brengen de CD Straight outta Compton uit.
http://www.nwaworld.com/

Release van het album Melissa Etheridge van Melissa Etheridge.
http://melissaetheridge.com/

Van Tracey Chapman verschijnt de CD Tracey Chapman.
http://www.tracychapman.com/


Canada

De Jeff Healey Band brengt de CD See the light uit.
http://www.jeffhealeyband.com/JHBCore.cfm?Page=Discography

Celine Dion wint het Eurovisiesongfestival voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi.
http://www.celineonline.com/


Engeland

In Londen treden vele bekende artiesten op tijdens het Nelson Mandela-concert, o.a. The Simple Minds en The Eurythmics.
http://www.studiopark.co.uk/pl2.htm

De eerste house-parties worden gehouden. In Engeland is er de acid house en de ambient house, een combinatie van house en new age. Er ontstaat in Europa een enorme danscultuur, waar op grootschalige feesten de dj’s de scepter zwaaien. In de jaren negentig zal de housemuziek zich ontwikkelen tot de populairste dansmuziek sinds de disco. Bekende house-acts zijn o.a.: Adamski, The Beatmasters, Prodigy, The KLF, M-People en M/A/R/R/S.

The Pogues hebben een hit met Fiesta.
http://www.dzm.com/pogues/

De eerste hit van Tanita Tikaram is Good tradition.
http://www.tanitatikaram.com/


Schotland

Wet Wet Wet brengt het album Popped in souled out uit.
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Wet-Wet-Wet-Biography/D0945BC7974558B3482569100019BCCE


Ierland

Enya heeft een hit met Orinoco flow.
http://www.repriserec.com/enya/


Italië

De eerste hit van Eros Ramazzotti is Ma che bello.
http://www.ramazzotti.com/


Australië

Midnight Oil heeft een hit met Beds are burning.
http://www.midnightoil.com/

Release van de CD Kick van INXS.
http://www.inxs.com/


Frankrijk

Guesch Patti heeft een internationale hit met Etienne.
http://www.headless.dna.ie/

Patricia Kaas brengt het album Mademoiselle chante uit.
http://physics.usc.edu/~vgrubsky/kaas.htm


Duitsland

De eerste hit van Milli Vanilli wordt geproduceerd door Boney M-producer Frank Farian en heet Girl you know it’s true. In 1990 moet de groep de aan haar uitgereikte Grammy Awards teruggeven, omdat bekend wordt, dat het duo niet zelf de teksten heeft ingezongen.
http://www.coe.ilstu.edu/portfolios/students/nflinde/project/MilliWelcome.htm


België

Won Ton Ton heeft een hit met I lie and I cheat.
http://houbi.com/belpop/groups/wontonton.htm

Het nummer The way to your heart van Soulsister wordt een hit.
http://members.aol.com/geert1302/soulsister

Release van de CD Vaya con Dios van Vaya Con Dios.
http://houbi.com/belpop/groups/vayacondios.htm


Jamaïca

Ziggy Marley & The Melodymakers hebben een hit met Tomorrow people.
http://www.melodymakers.com/


Senegal

Mory Kante heeft een hit met Yé Ké Yé Ké.
http://www.morykante.com/


Nederland

In Nederland is de grootste animator van de house de Amsterdams-Belgische dj Eddy de Clerq. De Nederlandse house varieert van Euro-techno (Quazar) en garage house tot keiharde gabberhouse. Gabberhouse, ontstaan uit de new beat, is een harde, eentonige van alle subtiliteiten ontdane house-soort, die razend populair zal worden. De groep Technotronic scoort de eerste van een hele serie wereldhits met Pump up the jam.

NOSTALGIE
De eerste Pop-expositie, die in januari in Den Haag wordt gehouden i.s.m. o.a. OOR, Muziek Expres, Veronica en de grote platenmaatschappijen, krijgt veel aandacht van de schrijvende pers en van radio en  t.v. 
Ook de back to the sixties-festivals, die overal in het land druk worden bezocht, doen het verleden herleven. Veel beatgroepen zullen weer bij elkaar komen om optredens te verzorgen, o.a. Johnny Lion & The Jumping Jewels en Earth & Fire. Op diverse festivals, die aan het eind van de jaren tachtig worden georganiseerd, is ook ‘het Popmuseum’ aanwezig met een collectie.
Bovendien is er veel vraag naar plaatwerk uit de jaren vijftig, zestig en zeventig door jonge en oudere popliefhebbers. Veel popklassiekers verschijnen op CD en worden door een groeiend aantal coverbands live ten gehore gebracht.

René Froger heeft een hit met Winter in America.
http://www.renefroger.nl

Het nummer Love or loneliness van Zinatra wordt een hit.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz1928.htm

Lois Lane heeft een hit met Amsterdamned.
http://www.loislane.nl

Van Bad to the Bone verschijnt de CD Bad to the bone.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz245.htm





                    1989



U.S.A.

Release van het album Mother’s milk van The Red Hot Chili Peppers.
http://www.redhotchilipeppers.com/intro.htm

The Pixies brengen de CD Doolittle uit.
http://www.4ad.com/artists/catalogue/pixies/

Van Faith No More verschijnt de CD The real thing.
http://www.fnm.com/

Release van de CD Let love rule van Lenny Kravitz.
http://www.lennykravitz.com/

Skid Row brengt het album Skid Row uit.
http://home3.swipnet.se/~w-35083/skidrowmain.htm

Van Richard Marx verschijnt de CD Repeat offender.
http://richardmarx.com/

Release van de CD Pretty hate machine van Nine Inch Nails.
http://www.nin.com/



Engeland

In Engeland ontstaat de zgn. Manchester sound. Groepen uit deze plaats, die toonaangevend zijn, zijn The Happy Mondays (CD Pills ‘n’ trills and bellyaches uit 1990), James en The Stone Roses, die in 1989 het album Stone Roses uitbrengen.
http://allsands.com/Music/Bio/Stoneroses_sda_gn.htm

http://www.ultimanet.com/~cymru/mondays.html  (Happy Mondays)

Lisa Stansfield heeft een hit met All around the world.
http://www.lisa-stansfield.com/lisa.htm

De eerste hit van Neneh Cherry is Buffalo Stance.
http://www.nenehcherry.de/



Schotland

Van Texas verschijnt de CD Southside.
http://www.texasindemand.com


Rusland

De groep Gorky Park slaagt erin wereldwijd een half miljoen exemplaren van haar debuutalbum Gorky Park te verkopen.


Zweden

Eind jaren tachtig/begin negentig groeit er een omvangrijke death-, doom- en thrashmetal-scene met speerpunten als Candlemass en Entombed. Tegen die tijd heeft vooral Göteborg zich ontwikkeld tot de stad waar het allemaal gebeurt.
http://www.candlemass.net/ (Candlemass)

http://www.entombed.com/(Entombed)


Frankrijk

Release van de CD Alors regarde van Patrick Bruèl.
http://www.patrickbruel.com/

Mano Negra brengt het album Puta’s fever uit.
http://www.angelfire.com/ma/manonegra/



Israël

Release van de CD Ehud Banai and the refugees van Ehud Banai & Vehaplitim.
http://www.israel-sheli.info/ehud_banai.htm

China

In het voorjaar van 1989 geeft Cui Jian met zijn begeleidingsband, de ADO-band, een serie gedenkwaardige optredens in Beijing.
http://www.smipp.com/cuijian.htm

De groep Mayday bestaat uit muzikanten beneden de 20 jaar: He Yong, Rongrong, Dongdong en Xiaohu. He Yong schrijft de song ‘Onze woonplaats is een vuilnisbelt’, de eerste Chinese punkclassic, geïnspireerd door The Clash.
In de nacht van 20 op 21 mei 1989 geeft de groep als eerste band uit de geschiedenis een optreden voor de aanwezige studenten en de stadsbevolking op het Plein van de Hemelse Vrede. Het publiek reageert verrukt op dit verzetje. De band wordt door de Chinese t.v. als ‘diep gezonken’ gebrandmerkt en de bandleden moeten onderduiken.
Muziuyuedi is de eerste vrouwenband in de rock & roll-geschiedenis van China en wordt in korte tijd zeer populair in Beijing.


Brazilië

Van Sepultura verschijnt de CD Beneath the remains.
http://www.sepultura.com.br/v6/index.php


Duitsland

Met de val van de Muur op 3 november 1989 komt net als in de economie een vloedgolf aan westerse cultuur de voormalige heilstaat binnenstromen. Het fenomeen houseparty dringt al snel door en de groep Herbst in Peking wordt behoorlijk populair.


België

Clouseau heeft een hit met Anne.
http://www.clouseau.be/


Nederland

Het eerste Bevrijdingspopfestival wordt gehouden in Haarlem. Organisator is Ilco van der Linde (1964) van de Stichting Bevrijdingspop.
http://www.bevrijdingspop.nl/

Release van de CD The Chief van Tony Scott.
http://www.popinstituut.nl/index.htmx?page=bez/bz5122.htm

Van Pestilence verschijnt het album Consuming impulse.
http://www.popinstituut.nl/index.htmx?page=bez/bz1708.htm

Jack of Hearts brengt de CD The jack of hearts uit.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz386.htm

Release van het album Mental floss for the globe van Urban Dance Squad, het latere LXO.
http://www.lxo.nl/

Sleeze Beez brengt de CD Screwed, blued & tattooed uit.
http://www.serge.org/sleezebeez/





                                                           ______________________




 






       

