               POPHISTORIE


                         1995


U.S.A.

Op 1 september wordt in Cleveland, Ohio, de Rock ’n Roll Hall of Fame and Museum geopend. Volgens de beperkte visie van de curatoren wordt popmuziek alleen gemaakt in de V.S. en Engeland.
http://www.rockhall.com/

Release van de CD Cracked rare view van Hootie & The Blowfish.
http://www.hootie.com/

Van P.J. Harvey verschijnt het album To bring you my love.
http://www.pjharvey.net/

Dog Eat Dog brengt de CD All boro kings uit.
http://www.dogeatdog.com/

Release van de CD Jagged little pill van Alanis Morissette.
http://www.alanismorissette.com/

Van Jewel verschijnt het album Pieces of you.
http://www.jeweljk.com/

Garbage, met o.a. Nevermind-producer Butch Vig, brengt de CD Garbage uit.
http://www.garbage.com/


Engeland

‘BRISTOL SOUND’
Uit dezelfde stad, Bristol, komt een aantal artiesten, die eenzelfde soort muziek maken:

Portishead, met de CD Dummy,
http://www.portishead.co.uk

Tricky, met de CD Maxinquaye,
http://www.trickyonline.com/

en Massive Attack, CD: Protection.
http://home.online.no/~soslaaen/ma/

Van Bush komt het album Sixteen Stone uit.
http://www.infoplease.com/ipea/A0762093.html

Release van de CD Elastica van Elastica.
http://www.rollingstone.com/artists/default.asp?oid=130

Supergrass heeft een hit met Alright.
http://www.supergrass.com


Australië

Silverchair brengt de CD Frogstomp uit.
http://members.tripod.com/~bloodytuesday/


Zweden

Van The Cardigans verschijnt het album Life.
http://cardigans.com/


Noorwegen

Secret Garden wint het Eurovisiesongfestival met het New Age-achtige nummer Nocturne.
http://www.secretgarden.no/

Frankrijk

Een populaire jongensgroep in Frankrijk is Worlds Apart.
http://wa.hpage.de/

Spanje

Enrique Iglesias, de zoon van Julio, brengt de CD Enrique Iglesias uit.
http://www.enriqueiglesias.com

België

Release van het album Paradise in me van K’s Choice.
http://www.kschoice.com/

Deus brengt de CD Worst case scenario uit.
http://houbi.com/belpop/groups/deus.htm


Nederland

50 jaar geleden werd Nederland op 5 mei bevrijd van de Duitse overheersing. Om dit te vieren wordt op 8 mei in Arnhem het World Liberty Concert gehouden, met artiesten als The Simple Minds, Joe Cocker, Art Garfunkel, Alan Parsons en UB 40.

In Den Haag wordt het multifunctionele popcentrum Musicon van o.a. Cesar Zuiderwijk geopend. Het biedt beginnende popmuzikanten de gelegenheid te repeteren, les te nemen en op te treden.
http://www.musicon.nl

De Vereniging van Nederlandse Poppodia wordt opgericht.
http://www.vnp.nl/

Release van de CD Mandylion van The Gathering.
http://www.gathering.nl/

Osdorp Posse, met zanger Def P, brengt het album Afslag Osdorp uit.
http://www.xs4all.nl/~osdorp

Bekende house-acts dit jaar zijn:

DJ Paul Elstak, CD May the forze be with you,
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/2488/elstak.html

en Charlie Lownoise & Mental Theo, CD Charlottenburg.
http://www.mentaltheo.nl

Van Ayreon verschijnt het album The final experiment.
http://www.ayreon.com/


Release van de CD Caught in the act of love van Nederlandse jongensgroep Caught in the Act.
http://home.t-online.de/home/062091424-0001/CITA.htm

Extince heeft een hit met Spraakwater.
http://www.extince.nl





                                                                          1996

U.S.A.

The Backstreet Boys hebben een hit met We’ve got it going on.
http://www.backstreet.net/

De eerste hit van 3T, bestaande uit drie neefjes van Michael Jackson, is Anything.
http://www.3t.com/news/

Tony Braxton heeft een hit met Unbreak my heart.
http://www.roadkill.com/MDB/album.phtml/15008

Release van de CD Dude ranch van Blink 182.
http://www.blink182.com/

The Fugees, met zangeres Lauryn Hill, hebben een hit met Killing me softly.
http://www.lauryn-hill.com/

Van No Doubt verschijnt de CD Tragic kingdom.
http://www.nodoubt.com/

Matchbox20 brengt het album Yourself or someone lik you uit.
http://www.matchbox20.com

Engeland

Vanaf begin 1996 heerst in muzikaal Engeland de ‘Easy Tune-rage’. Easy Tune is muziek, waarin het hammondorgel centraal staat en die allerlei hits omvormt tot easy listeningmuziek. De presentatie gebeurt in keurige jaren zestig-stijl. Zo heeft de zanger Mike Flowerpops hits met Wonderwall van Oasis en Light my fire van The Doors.
http://www.webgoed.com/Easy-Tune/easytune.htm

De groep Take That gaat in februari uit elkaar.

The Spice Girls brengen de CD Spice girls uit.
http://www.spicegirlsforever.co.uk/

Van Kula Shaker verschijnt het album K.
http://www.kulashaker.co.uk/kulashaker/index.html

Skunk Anansie heeft een hit met Weak.
http://www.skunkanansie.com/

Faithless brengt de CD Reference uit.
http://www.insomnia.tmfweb.nl/

Peter Andre heeft een hit met Mysterious girl.
http://www.peterandre.com/



Schotland

Release van de CD Tigermilk van Belle and Sebastian.
http://www.jeepster.co.uk/belleandsebastian/

Ierland

The Corrs brengen het album Forgiven, but not forgotten uit.
http://www.corrsonline.com


Duitsland

The Kelly Family heeft een hit met I can’t help myself.
http://www.kellyfamily.de/

Fool’s Garden heeft een wereldhit met Lemon tree.
http://www.foolsgarden.de/


Nederland

Bevrijdingspop trekt 600.000 bezoekers.

Inmiddels is het managementburo Popmuseum van start gegaan, met de coverband Purple Iris, de beginnende band Stretch en de aankomende artiesten Mr. Sebby alias Sebastiaan Huizer & C-Boy, van wie het nummer Why aren’t you sure of me in 1998 te horen zal zijn bij de Haagse zender Radio 94.
http://teenagepop.cjb.net

In Tilburg wordt de eerste Rock Academie geopend.

De Kast heeft een hit met Raak.
http://welcome.to/dekast/

Ross & Iba hebben een hit met Wassenaar.
http://stage.vitaminic.nl/ross_and_iba/

Release van de CD Total Touch van Total Touch, met zangeres Trijntje Oosterhuis.
http://www.cybercomm.nl/~jeroen/totaltouch/



                                                                    1997

U.S.A.

In juli worden er in New York concerten gegeven voor Tibet door o.a. The Beastie Boys (de initiatiefnemers), U2, Radiohead, Alanis Morissette, Oasis, Blur en The Foo Fighters.

Release van de CD Baduizm van Erykah Badu.
http://www.erykahbadu.com/site.html

De eerste hit van ’N SYNC, met zanger Justin Timberlake, is Here we go.
http://www.nsync.com
Justin Timberlake: http://www.justintimberlake.com/

Hanson heeft een hit met Mmmbop.
http://www.hansonline.com

Van The Bloodhound Gang komt het album One fierce beer coaster uit.
http://www.bloodhoundgang.com

De CD The fat of the land van The Prodigy komt van niets op nr. 1 in de V.S. en Nederland.
http://www.prodigy.co.uk/

Usher brengt de CD My way uit.
http://www.usherworld.com/

Van Notorious B.I.G., die dit jaar overlijdt, verschijnt het album Life after death.
http://www.notoriousonline.com/

Ter nagedachtenis aan Notorious B.I.G. brengt Puff Daddy samen met Faith Evans & 112 de single I’ll be missing you uit, die een enorme hit wordt.
http://www.ewsonline.com/badboy/

Will Smith heeft een hit met Men in black.
http://www.willsmith.net/

De eerste hit van Aaron Carter, broer van Nick, is Crush on you.
http://www.aaron-carter.com/

Release van de CD My own prison van Creed.
http://www.creednet.com


Canada

The Moffatts hebben een hit met I’ll be there for you.
http://www.canoe.ca/JamMusicPopEncycloPagesM/moffatts.html


Engeland

Katrina & The Waves winnen het Eurovisiesongfestival met Love shine a light.
http://www.katw.com/

N.a.v. het overlijden van prinses Diana neemt Elton John de single Candle in the wind 1997 op, die met 41 miljoen exemplaren de best verkochte single aller tijden zal worden. Een groot deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Diana Fonds.

5ive heeft een hit met Slam dunk da funk.
http://www.5ive.co.uk/

Chicane brengt de CD Far from the maddening crowd uit.
http://www.chicaneonline.com/

Met Bitter sweet symphony heeft Verve een grote hit.
http://special.the-raft.com/theverve/


Duitsland

Van No Mercy komt de CD My promise uit.
http://people.freenet.de/nomercy/


Denemarken

Aqua heeft een hit met Barbie girl.
http://www.aqua.dk/



Nederland

De groep Johan brengt het album Johan uit.
http://www.johan4all.com/

Release van de CD Universal playground van Tuesday Child.
http://www.tuesdaychild.nl/

Van Anouk komt de CD Together alone uit.
http://www.anouk.nl

Skik heeft een hit met Op fietse.
http://www.skik.nl/

Vengaboys hebben een hit met Parada de tettas. Het is de eerste Nederlandse groep in de popgeschiedenis, die erin slaagt om wereldwijd 2 miljoen exemplaren te verkopen van 1 CD: The platinum album.
http://www.vengahome.de/

Release van het album Saturday Teenage Kick van Junkie XL.
http://www.junkiexl.nl

                                       ________________________




