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                        POPHISTORIE


                 1990

U.S.A.

Release van de CD Mariah Carey van Mariah Carey.
http://www.monarc.com/mariahcarey/index.las

Extreme brengt het album Pornograffiti uit.
http://ubl.artistdirect.com/music/artist/card/0,,428663,00.html?src=search&artist=Extreme

Van Bell Biv Devoe (voorheen: New Edition, die in 1983 een wereldhit hadden met Candy girl) verschijnt de CD Poison.
http://imusic.artistdirect.com/showcase/urban/bbd.html

Release van het album Shake your money maker van The Black Crowes.
http://www.blackcrowes.com/

Winger brengt de CD In the heart of the young uit.
http://www.kipwinger.com/

Vanilla Ice heeft een hit met Ice Ice Baby.
http://www.vanillaice.com/

De eerste hit van En Vogue is Hold on.
http://www.elektra.com/envogue/

Release van de CD Circle of one van Oleta Adams.
http://www.delafont.com/music_acts/Oleta-Adams.htm



Engeland

Van The Sundays verschijnt het album The Sundays.
http://www.huan.com/sundays/



Rusland

De Russische rock lijkt in het begin van de jaren negentig wat op dood spoor te belanden vanwege het ontbreken van een goede infrastructuur. Het staatsmonopolie van Melodia is nog steeds ongebroken. Daarnaast komen er de nodige verhalen los over mafiose praktijken. In het westen loopt de belangstelling voor het voormalige Oostblok in cultureel opzicht sterk terug. De Russische rock breekt niet of nauwelijks door.

Roemenië

Van de CD MCMXC A.D., met New Age-muziek van Enigma worden 12 miljoen exemplaren verkocht. 
http://www.enigma.de/enigma.html

New Age is geen muziekstroming, maar een levenshouding (ongeveer als de hippies). De bijbehorende muziek is niet commercieel en meestal instrumentaal (vooral synthesizermuziek).

Zuid-Afrika

Met de politieke veranderingen in hun vaderland keren steeds meer ballingen terug. Miriam Makeba betreedt voor het eerst sinds dertig jaar haar geboorteland. Wat overblijft in Zuid-Afrika zijn ‘mapantsula’-sterren als Chicco, Brenda Fassie en Sipho Mabuse (disco) en de mbaqanga-bands, die met name bij de plattelandsbevolking veel succes hebben.

Japan

Hiphop-dj’s veroveren de dansvloer in Tokio. In 1993 zal deze stad na Londen de meest toonaangevende jazzdance-scene ter wereld kennen.
Het zangeresje Seiko heeft in Japan tientallen nr. 1- hits en dito albums op haar naam staan. Ze scoort in 1990 in de V.S. een hit met The right combination, een duet met New Kids on the Block-lid Donnie Wahlberg.
http://www2a.biglobe.ne.jp/~seikofan/


Dominicaanse Republiek

Release van de CD Bachata rosa van Juan Luis Guerra.
http://home-3.tiscali.nl/~pjetax/cd-merengue/juan_luis_guerra.html


Duitsland

In Berlijn wordt het eerste Summer Dance Festival gehouden.
http://summer-dance-festival.de/

Release van het album World power van Snap!
http://www.rottentomatoes.com/m/SnapWorldPowerTheVideo-1030250/preview.php

Matthias Reim heeft een hit met Verdammt, ich lieb’ dich.
http://www.matthiasreim.net/homepage.php


Denemarken

Het grootste popspektakel in Scandinavië is dat van Roskilde in Denemarken.


Noorwegen

Eind jaren tachtig/begin jaren negentig is er sprake van een Nieuwe Golf: o.a.
Motorpsycho,
http://motorpsycho.fix.no/
Stage Dolls,
http://www.stagedolls.com/
en Backstreet Girls
http://home.no.net/broerby/


Nederland

Van Candy Dulfer komt de CD Saxuality uit.
http://www.candydulfer.com/

Release van het album Blauw van The Scene.
http://www.behindthescene.nl/

Van Marco Borsato verschijnt de CD Emozioni.
http://www.borsato.nl

Hessel van Terschelling heeft een hit met Brother Sagittarius. http://www.popinstituut.nl/bez/bz4080.htm




                                                        1991

U.S.A.

GRUNGE OF SEATTLE SOUND
Seattle is de stad, waarin de grunge zijn oorsprong vindt. Deze muzikale stroming wordt gekenmerkt door zwaar klinkende gitaren, bas en drums, ongeschoolde zang en een vrij laag tempo. De muzikanten worden geïnspireerd door punk- en hardcoremuziek uit de jaren zeventig. De allereerste grungeband is Mudhoney.
http://www.unofficial-mudhoney.com/
Grunge is ook een levenshouding en zal in 1992 zelfs een modelijn worden (houthakkershemden, legerschoenen, bloemetjesjurken, op kniehoogte gescheurde spijkerbroeken).
Van de grungeband Nirvana, die eind 1988 al een cover op single uitbracht van het nummer Love buzz van Shocking Blue, verschijnt de CD Nevermind.
http://www.nirvanaclub.com/

Release van het album Ten van Pearl Jam.
http://www.sonymusic.com/artists/PearlJam/index.html

Soundgarden brengt de CD Badmotorfinger uit.
http://web.stargate.net/soundgarden/

Het album Facelift van Alice in Chains verschijnt.
http://www.aliceinchains.net/

Release van de CD Rage against the machine van Rage Against The Machine.
http://www.ratm.com/

Boyz II Men brengt het album Cooleyhighharmony uit.
http://www.boyziimen.com/

Van The Smashing Pumpkins verschijnt de CD Gish.
http://www.smashingpumpkins.com/

Release van de CD Little earthquakes van Tori Amos.
http://www.toriamos.com/

Babyface brengt het album A closer look uit.
http://www.babyfacemusic.com/

Moby heeft een hit met Go.
http://www.moby-online.com/



Engeland

Seal heeft een hit met Crazy.
http://www.seal.com/homeNew.html

Blur brengt het album Leisure uit.
http://www.blur.co.uk/

Rusland

In de steden krioelt het van de bands, rockclubs, youth federations en individuen, die de nodige concerten organiseren. Er is een overmaat aan heavy metalgroepen, die met schaamteloze kopieerdrift hun (vergeefse) hang naar westerse roem en eer botvieren.
Nieuwere sterren aan het firmament zijn groepen als Bix uit Litouwen, Rockstatt en Dieti, beide uit Leningrad en Chaif, Nastia en Nautilus Pompilius, allen uit Sverdlovsk, de stad waar Boris Jeltsin zijn opgang maakt en die jarenlang voor buitenlanders verboden was.

Duitsland

Release van de CD Jetzt geht’s ab van Die Fantastischen Vier.
http://www.diefantastischenvier.de/




Zweden

Army of Lovers heeft een hit met Crucified.
http://www.army-of-lovers.com/

De eerste hits van Dr. Alban zijn Hello Afrika en No coke.
http://www.dralban.info/


België

Release van de CD No television van The Radios, met o.a. Bart Peeters.
http://houbi.com/belpop/groups/radios.htm


Nederland

Robbie Valentine heeft een hit met Over and over again.
http://www1.tip.nl/~t021303/

De eerste hit van Two Unlimited is Get ready for this.
http://houbi.com/belpop/groepen/twounlimited.htm

Ten Sharp heeft een internationale hit met You.
http://www.tensharp.nl/

Het nummer White men van The Pilgrims wordt een hit.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz2297.htm

Van Rowwen Heze verschijnt het album Boem.
http://www.rowwenheze.nl/




                                                            1992 

Dit is het laatste jaar, waarin de langspeelplaat (l.p., elpee) (op grote schaal) wordt uitgebracht.

U.S.A.

R&B
Zwarte, soulachtige dansmuziek, soms vermengd met hiphop, wordt R&B genoemd. R&B-artiesten sinds eind 1987 zijn o.a. Bobby Brown en R. Kelly.

Release van de CD 3 years, 5 months and 2 days in the life of… van Arrested Development.
http://www.dvd-home.nl/review/divers/arrested.htm

Billy Ray Cyrus brengt het album Some gave all uit.
http://www.brcspirit.com/

Van The Spin Doctors verschijnt de CD Pocket full of kryptonite.
http://www.legacyrecordings.com/spindoctors/

Kris Kross heeft een hit met Jump.
http://www.sonymusic.com/artists/KrisKross/

R. Kelly heeft een internationale hit met She’s got that vibe.
http://www.r-kelly.com/

Van Cypress Hill verschijnt het album Cypress Hill.
http://www.cypresshill.com/

TLC brengt de CD Ooooohhhh…on the TLC trip uit.
http://www.bet.com/articles/0,,p137gb2544-3200,00.html



Canada

Release van de CD Ingenue van K.D. Lang.
http://www.kdlang.com/


Engeland

De boyband Take That, met o.a. Robbie Williams, brengt het album Take that and party uit.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/8096/index2.html
Robbie Williams: http://www.robbiewilliams.com/

Des’ree heeft een hit met Feel so high.
http://epicrecords.com/desree/


België

Release van de CD The colour of sex is love van The Dinky Toys.
http://houbi.com/belpop/groups/dinkytoys.htm


Nederland

In Amsterdam wordt de eerste popschool opgericht.
http://www.popschoolamsterdam.nl/

In Rotterdam vindt het door Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring georganiseerde 1000 drums-festival plaats.

Het Popmuseum in Den Haag brengt de brochure Hoe word je popmuzikant uit, met tips voor beginnende popmuzikanten van 14 tot 21 jaar. Later omgevormd tot het 'Stappenplan', online te lezen:
http://idols.boogolinks.nl


Nederland telt, volgens gegevens van de SPN (nu NI) 72.000 popgroepen. Van de 100 bands, die in 1985 optraden in het clubcircuit, waren er nog maar 6% actief in 1990. Van de 4500 podia, die Nederland telt, zijn er ongeveer 350, die meer dan 2 popconcerten per jaar geven. Na het wegebben van de Nederlandstalige pop-wave is het voor beginnende muzikanten, die streven naar kwaliteit van hun muziek, moeilijk geworden om op te treden.
N.a.v. een enquête, die het Popmuseum hield onder 75 Nederlandse zaalhouders over de mogelijkheden van beginnende popartiesten om op treden, wordt het Middagtheeconcertenplan bedacht, met suggesties om doordeweeks en ook ’s middags tegen gereduceerd tarief popconcerten te organiseren in lokale clubs, waar dan lokale bands optreden.
Zowel de brochure als het MTC-plan krijgen aandacht van diverse bladen (o.a. Primeur) en progressieve radiomakers (o.a. Henk Westbroek en Erwin Blom).

Vanaf 1992 begint het aantal concerten in het Nederlandse en Belgische clubcircuit, dat maandelijks door binnen- en buitenlandse artiesten wordt gegeven, te stijgen. Ook het aantal middagconcerten neemt toe, met name in het weekend. Ter vergelijking:

Jaar:                                           Aantal concerten per maand:                                   

1966                                                              300
1968                                                              400
150
400

  200
  650
  500
  550
  750
  500
1992                                                          1000
1993                                                          1150
  1800
  1600
  1600

(Cijfers gebaseerd op OOR-concertagenda).

Humphrey Campbell vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisiesongfestival met Wijs me de weg.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5413.htm

Hallo Venray heeft een hit met Slow change.
http://www.hallovenray.nl

Release van de CD Palomine van Bettie Serveert.
http://www.bettieserveert.com/



                                                  1993

U.S.A.

The Four Non Blondes hebben een hit met What’s up?
http://www.theroc.org/mus-link/bands/no/4nonblnd.htm

Van Heather Nova verschijnt de CD Glow stars.
http://www.heathernova.org/

Snoopy Dogg, ex-lid van een jeugdbende in Long Beach, Californië, brengt de CD Doggstyle uit.
http://www.snoop-dogg.com/

Van 2Pac (1971 – 1996), die als gevolg van een armoedige jeugd in The Bronx, New York, een criminele reputatie heeft, verschijnt de CD Strictly for my N.I.G.G.A.Z. In 1995 zal hij de eerste artiest zijn, die zijn CD (Me against the world) vanuit de gevangenis naar de eerste plaats van de Amerikaanse albumcharts ziet stijgen.
http://www.tupacfans.com/com/

Dr. Dre (ex-N.W.A.) verkoopt meer dan 3 miljoen stuks van zijn CD The Chronic.
http://dr-dre.com/

Shaggy heeft een hit met Oh Carolina.
http://www.shaggyonline.com/


 
Engeland

Release van het album Suede van Suede.
http://www.suede.net/

Van Jamiroquai komt de CD Emergency on planet earth uit.
http://www.jamiroquai.co.uk/

De eerste CD van Oasis is Definitely maybe.
http://www.oasisinet.com/

East 17 heeft een hit met Deep.
http://www.perfectpeople.net/biopage.php3/cid=1115

Van The Stone Temple Pilots verschijnt het album Core.
http://www.stonetemplepilots.com/

Radiohead heeft een hit met Creep.
http://www.radiohead.com/

De eerste hit van Gabrielle is Dreams.
http://www.gabrielle.co.uk/


Rusland

Het land maakt kennis met MTV Europe. De populaire muziekzender, die in 1987 in Europa begon, sluit een voorlopig jaarcontract en bereikt daarmee ca. 88 miljoen Russische huishoudens.

Israël

De 20-jarige Aviv Gefen is een populaire popmuzikant, die van zijn tweede CD 30.000 exemparen verkoopt.
http://maria_viab.tripod.com/aviv/


IJsland

Release van de CD Debut van Björk.
http://www.bjork.com/


Frankrijk

De populairste popgroep in Frankrijk is Noir Désir, bekend van de CD Tostaky.
http://www.noirdesir.fr.st/


Zwitserland

Bekende acts in de jaren negentig zijn o.a. Coroner, China, Celtic Frost, Kiss in the Dark en Central Services (die bekend staat als de beste live-band van Zwitserland).


Zweden

Ace of Bace heeft een hit met All that she wants.
http://www.mulberrydays.com/aob/


Nederland

Nederland wordt op het Eurovisiesongfestival vertegenwoordigd door Ruth Jacott met het door o.a. Henk Westbroek geschreven Vrede.
http://www.ruthjacott.nl

Er gaat een nieuwe muziekzender van start: Radio Noordzee Nationaal, die alleen Nederlandse produkties laat horen. Directeur p.r. wordt de bij de BV Pop vertrokken Jerney Kaagman, zangeres bij Earth & Fire. In 2000 wordt ze benoemd tot directeur van Conamus.

De aan aids lijdende popzanger René Klijn (ex-Bam to Bam Bam) heeft een hit met Mr. Blue (120.000 verkochte exemplaren). F 200.000,- van de opbrengst gaat naar het Aids-fonds.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz889.htm

Release van de CD Stash van Burma Shave.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5407.htm

Gorefest brengt het album False uit.
http://members.home.nl/gorefest/

Van Valensia verschijnt de CD Valensia.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz5035.htm




                                                 1994

U.S.A.

Kurt Cobain van Nirvana pleegt op 8 april zelfmoord. Dave Grohl gaat verder met The Foo Fighters, die in 1995 de CD Foo Fighters zal uitbrengen.
http://www.foofighters.com/
Cobains weduwe, Courtney Love, blijft achter met hun dochtertje. Van haar groep Hole verschijnt de CD Live through this.
http://www.rockonthenet.com/artists-h/hole_main.htm


Op 12, 13 en 14 augustus wordt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Woodstock-festival een 2e Woodstock gehouden, dat door 500.000 mensen wordt bezocht. Michael Lang is opnieuw organisator en de lokatie is Saugerties.

Release van de CD Dookie van Green Day.
http://www.greenday.com/

Van The Offspring verschijnt het album Smash.
http://www.offspring.com/

Candlebox brengt de CD Candlebox uit.
http://www.maverickrc.com/candlebox96/cmp/main.html

Beck (Hansen) heeft een hit met Loser.
http://www.beck.com/

Release van het album Weezer van Weezer.
http://www.weezer.com/

Live brengt de CD Throwing copper uit.
http://www.friendsoflive.com/

Van Korn verschijnt het album Korn.
http://www.korn.com/

Release van de CD Blackstreet van Blackstreet.
http://members.tripod.com/~blackstreet4eva/

Marilyn Manson brengt het album Portrait of an American family uit.
http://www.marilynmanson.com/grotesque/

Van de Outkast verschijnt het album Southernplayalisticacadillacmuzik.
http://www.outkast.com




Engeland

Release van de CD Always and forever van Eternal.


Ierland

Niet alleen won de Ierse zanger Johnny Logan het Eurovisiesongfestival in 1980 en 1987, dit jaar wint Ierland voor de derde achtereenvolgende keer met Rock ’n roll kids van Paul Harrington en Charlie McGettigan.

Boyzone heeft een hit met Love me for a reason.
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/7144/

The Cranberries brengen de CD No need to argue uit.
http://www.cranberries.com/



Frankrijk

Laurent Garnier brengt de CD Shot in the dark album uit.
http://www.laurentgarnier.com/


Italië

Laura Pausini brengt de CD Laura Pausini uit.
http://www.laurapausini.com/


Nederland

Er worden diverse exposities over de popmuziek georganiseerd: in Den Haag de expositie Haagse popmuziek van 1955 tot 1970 in het Haags Historisch Museum, een expositie over de zeezenders in het Omroepmuseum en in Rotterdam de tentoonstelling 40 jaar Nederlandse popfotografie.
Tijdens de VWO-eindexamens geschiedenis is Popmuziek in de sixties het onderwerp, waarover vragen worden gesteld.

Het Haagse houseduo Doop scoort een nr. 1-hit in Engeland met Doop.
http://www.popinstituut.nl/bez/bz3775.htm


Het fenomeen ‘studentenband’ steekt de kop op:

Release van de CD Van Dik Hout van Van Dik Hout (ex-studenten).
http://www.vandikhout.nl

De Hermes House Band heeft een hit met I will survive.
http://www.hermeshouseband.nl/

Guus Meeuwis & Vagant hebben in 1995 een hit met Het is een nacht…(levensecht).
http://www.guusmeeuwis.nl/





                                                        _______________________


