
ondjesmaat
mi werd die lichte muze meer

."eer een wegwerp-artikel.
(
8s die een tijdje meekonden -Ver echte blijvers maar te zwij-

l~ 2agen in het afgelopen decen-
J! slechts mondjesmaat het le-
lt !"cht. Dat had stellig te maken
ij et ontbreken van echte grote

En zo dieer in naam al
J^ dan bleken ze meestal niet

ll^at inhoudelijk vorm te geven
Nieuwe muzikale richtingen.

Het bleef doorgaans by veel uiter-
lijk vertoon.
Toch valt er anno 1988 ook nog iets
positiefs te melden. De lichte mu-
ziek heeft zo ongeveer alle mogelij-
ke stormen doorstaan, de gefor-
ceerde jacht naar vernieuwing
heeft zelden iets opgeleverd en zo
langzamerhand vloeien alle moge-
lijke stijlen van toen en nu weer sa-
men in één breed spectrum dat de
vele beoefenaars blijkbaar nog tal
van mogelijkheden biedt, gezien
het merkbaar stijgende niveau van
de afgelopen jaren.

" Terwijl Sandra Kim, de winnares van 1986, nog even wacht met feliciteren dankt de lerse
zanger Johnny Logan publiek en jury

Overdreven
Het kan niet anders dat in zon pro-
ces van weer opkrabbelen vaak
wordt teruggegrepen naar het
oude. Wat begon met een overdre-
ven nostalgie naar de jaren zestig,
leidt thans al tot een vrijpartij met
de jaren vijftig. Klassiekers van Nat
King Cole worden door eigentijdse
epigonen moeiteloos de hitparade
in gezongen, met een identieke or-
kestbegeleiding nog wel. Het kan
geen kwaad. Men geeft in elk geval
blijk van het noodzakelijke inzicht

dat je zonder verleden geen toe-
komst kunt bouwen, en daaraan
heeft het in de afgelopen jaren nog-
al eens geschort.

Hoe dan ook, het jaarlijkseEurovi-
sie Songfestival is van bovenge-
noemde ontwikkeling uiteraard
een natuurgetrouwe afspiegeling.
Een soort thermometer, die aan-
geeft hoe het met de patiënt is ge-
steld. En gezegd moet worden dat
het wel eens erger is geweest. Zoals
gebruikelijk valt er in de meeste in-

zendingen weer het nodige plagiaat
te ontdekken, maar aflevering 33 in
Dublin wordt bovenal gekenmerkt
door relatief weinig muzikaal ge-
weld en een flink aantal ballades
waarvan er enkele zelfs de moeite
waard zijn.

Zaterdavond passeren 21 landen de
revue. Wie uiteindelijk met de eer
gaat strijken blijft dus nog even
koffiedik kijken. Toch nog even
mijn eigen voorkeur: 1. Zwitser-
land; 2. Finland; 3. Israël. Let wel,
dit is geen voorspelling, al gun ik u
bij een totaal andere uitslag gaarne
een portie spontaan leedvermaak.
Maar uiteindelijk bepaalt een
dwarsdoorsnede van de Europese
bevolking het eindoordeel, en te-
gen zoveel wijsheid kan ik niet op-
boksen.

Willem Schrama

*'R.M.K.-1921'
ki^NSSUM - Het RUMPENSL^NENKOOR, 'R.M.K.-1921',
k Brunssum is morgen te gast
v het KRO-radioprogramma
Ij^ twaalf tot twee. Tijdens dit

dat op Radio 2
(jydt uitgezonden, zal het koor_rn viertal werken ten gehore
._?nBen. Een daarvan is het 'Zi-
k uher spiel uns auf van de com-nist Otto Groll. De sojo in dit

zal worden vertolkt
L°r de bekende zangeres Caro-

e Kaart.

*Country-party
VjjHJNSSUM - Zaterdag 30 april
"Vv in het gemeenschapshuis
L Kepper aan de St. Gregorius-_^ in Brunssum een Western &
£ üntry-party plaats. Medewer-ken zijn WINCHESTER '77
L Amstenrade en de square-
Csgroep THE KICKERS uit

Kaarten in de voor-

verkoop, a ’ 5,-, zyn verkrijgbaar
op de volgende adressen: Julia-
nastraat 2, Rumpenerstraat 40,
Bpunssum; Kouvenderstraat 71,
Hoensbroek; Hoofdstraat 2, Am-

stenrade en Heerenweg 158,
Heksenberg. Aan de zaal kosten
de kaarten ’ 7,50.

" The Singing Trumpets

*De Jaguars
SCHAESBERG - Liefhebbers
van muziek uit de jaren zestig
kunnen zaterdag 7 mei in Hoeve
De Overste Hof in Schaesberg
aan hun trekken komen. Vanaf
20.30 uur zetten DE JAGUARS
hun beste beentje voor en laten
de zestiger jaren, tijdens het Six-
ty-Popconcert, herleven. De en-
tree bedraagt ’ 3,50.

Honderduizend gulden
voor 'Radio Freedom'

'IV1V;, RSUM - De inzamelingsac-
D) n de VARA voor Radio Free-
t V*e ondergrondse zender van
{ Nationaal Congres
f i|j' dat tegen de apartheid in
iHjCAfrika strijdt, heeft bijna
1C° gulden opgeleverd. Radio 3

' i( v Sisteren de hele dag in het te-; Uar> deze actie, waaraan beken-
ty.^genoten belangeloos mee-

' "r _
Ii^en van tevoren bepaald mmii-
i edrag, dat door luisteraars
|V tTloest worden gebracht, le-E? 1bekende personen als Ruud

' Tineke de Nooij, Herman

Brood, Joop van Zijl en Cor Galis
ongewone prestaties. In Amster-
dam, Den Haag en Hilversum reed
een luxe shuttle-bus rond, met aan
boord bekende Nederlandse arties-
ten. Tegen betaling van 50 gulden
konden geïnteresseerden meerij-
den.
De opbrengst van gisteren is niet
definitief, omdat er nog een prijs-
vraag voor luisteraars loopt over de
film 'Cry Freedom' van Sir Richard
Attenborough. De sluitingsdatum
voor deze prijsvraag is 15 mei. Het is
de tweede keer dat de VARA een ac-
tie heeft gehouden voor de verzets-
zender van het ANC.

* Dorremansprijs

HOENSBROEK - Zaterdag 7 en
zondag 8 mei vinden in café Dor-
mans aan de Grubbelaan de eer-
ste voorronden van de sound-
mix- en playbackwedstrijd om
de Dorremansprijs plaats. Zater-
dag begint dewedstryd om 20.30
uur en zondag om 14.00 uur.

ledereen die talent bezit op het
gebied van zingen, dansen, play-
backen enzovoorts kan zich aan-
melden bij: Artiesten Promotie
Limburg, @ 045-219985.

*AktieZaïre
CHEVREMONT - Samen muci-
seren voor een goed doel. Dat
stond het duo JO BRAUN en
RAIMOND voor ogen toenze, sa-
men met organistor A. Schuiteis,
besloten iets aan de 'Aktie Zaïre'
te doen. Zaterdag 14 mei zullen
een aantal Limburgse artiesten
geheel belangeloos hun muziek
ten gehore brengen. Op het pro-
gramma staan: dialektgroep RA-
BADATSJ; imitator HENK
KORTSMIT; trompetduo THE
SINGING TRUMPETS; humo-
risten FRANS HASELIER, JOS
FROHN en WIEL VINKEN. De
avond begint om 20.00 uur en
vindt plaats in zaal Sjeng Reu-
lings, St. Pieterstraat 24 in Ché-
vremont. De entree bedraagt
slechts één gulden.

Ondanksstemproblemen

George Michael
treedt toch op in
'Kuip' Rotterdam

ROTTERDAM - George Michael
heeft maar liefst tien concerten van
zijn huidige Europese toernee afge-
zegd. De Britse popzanger, die eer-
der deze maand geen enkele moeite
had om 'Ahoy' viermaal in vervoe-
ring te brengen, is geveld door een
infectie op zijn stembanden. Zijn
optredens in Westduitsland en De-
nemarken voor de komende weken
zyn afgelast. Voor het annuleren
van zijn concert in de Rotterdamse
Kuip op 15 juli hoeft (nog) niet te
worden gevreesd.

Sinds de start van zijn 'Faith Tour'
in februari heeft George Michael
verscheidene keren te kampen ge-
had met stemproblemen. Met als
voornaamste gevolg dat vier optre-
dens in Australië moesten worden
uitgesteld. De 24-jarige zanger nam
vervolgens een weekje rust op Ha-

waï en pikte daarna in 'Ahoy' vol
goede moed de draad weer op. Voor
het eerste optreden daarliethij zelfs
weten dat de kans op nieuwe stem-
bandperikelen minimaal was.

Over de oorzaakvan de kwaal wordt
thans in deBritse pers druk gespe-
culeerd. Diverse dagbladen verwij-
zen naar het gebruik van cocaine.
Voordeaanvang van ieder optreden
zou George Michael zich daar mee
oppeppen. Zijn management heeft
deze berichten inmiddels als 'onzin-
nige sensatieverhalen' afgedaan.
Waarschijnlijker is dat het idool zijn
stem heeft overbelast. Deze wereld-
toernee, die nog tot aan de kerst zal
duren, is zijn eerste. Eerder (zowel
met Wham! als solo) heeft George
Michael zijn stembanden nooit zo
intensief alsmede vrijwel dagelijks
hoeven te gebruiken.

show

Songfestival'oudestijl'leverdetenminstenoghitsop

Lichte muze steeds
meer wegwerpartikel

i 1u nog wie vorig jaar het
'visie Songfestval won en
welk liedje? Maar kunt u
het melodietje nog herin-
-1? De eerste vraag zal niet

«yel problemen opleveren.
\ nriy Logan heeft met zijn

<* me now' daarna nog re-

' a*ig door de ether ge-
pd. Maar dat de melodie

's blijven 'hangen', is niét
reemd. Op de eerste plaats
het geen hoogvlieger en

Je tweede plaats heeft de
e muziek-industrie niet

fezeten. Het winnende
Je van vorig jaar is al langrschaduwd door de vele, «erden nieuwe singles en
c<i's die sedertdien zijn
gracht. Er moet immers

worden.

is£Wel eens anders geweest. In
w^injaren van het Eurovisie
festival, toen de lichte muze
w^°g in wat rustiger vaarwaterI^^Woog, schreven de win-

zonder uitzondering
_w'edenis met hun bekroonde

Gingen. Een béétje 'oudere'
[ure zal ze nog moeiteloos iden-
d cri en desnoods het bybeho-
jj, 'iedje opdreunen. Zoals by-
)L,eeld 'Net als toen' van Corry
L*en, 'Een beetje' van Teddy

ten, 'Mercie Chérié' van Udo
n3 s en niet te vergeten de op-
i-'^g van het Zweedse viertal
* 'Waterloo' in 1974.

'Ikbeneigenlijknooittevredenovermezelf
Zangeres Nadieh streeft
naar absolute perfectie
Van onze showpagina-redactie

DEN BOSCH - Ze oogt exo-
tisch maar maakt tevens een
vermoeide indruk. „Ik slaap
weinig, heb het enorm druk
met optredens in het land en
ben ook een beetje gespannen
hoe mijn nieuwe plaat wordt
ontvangen." Hans van Willi-
genburg reikte Nadieh offi-
cieel het eerste exemplaar van
de schijf 'Company of Fools'
uit.

„Ik ben trots op die plaat en heb er
samen met andere medewerkers
enorm hard aan gewerkt. Naar de
meeste nummers kan ik vrij objec-
tief luisteren, maar van drie num-
mers krijg ik nog steeds de rillin-
gen," zo meent Nadieh. 'Company
of Fools' is de tweede langspeel-
plaat van de veelzijdige Nederland-
se artieste. In 1986 maakte Nadieh
haar debuut met het album 'Land of
Ta' en in het jaar daarna boekte ze
verschillende singlesuccessen. „Ik
ben op mijn 21ste begonnen met
professioneel zingen. Daarvoor leid-
de ik een zwerversbestaan en trok
als troubadour door het land. Ik
zong in restaurants en bistro's en
deed af en toe mee aan zangcon-
coursen. Het zingen combineerde ik
met mijn studie psychologie. Die
combinatie was op den duur niet vol
te houden. Uiteindelijkkoos ik voor
het zingen, omdat daar toch mijn
hart naar uitgaat. Maar wie weet,pak ik de draad van myn studie nog
eens op."

Nadieh is nu 29 jaar en lijkt haar
draai in de showbussiness gevon-
dente hebben. „Ik denk dat het 'ar-
tiest zyn' altijd al in mij heeft geze-
ten. Ik kom ook uit een artistieke fa-
milie, alhoewel ik de enige ben die
de showbizz is ingegaan. Mijn fami-

lieleden zien musiceren voorname-
lijk als een hobby. Om mijn ouders
een plezier te doen, heb ik ook heel
lang en hard geprobeerd een dege-
lijke opleiding te volgen en te vol-
tooien. Dat lukte dus niet."

De in Den Haag geboren zangeres
woont momenteel in Den Bosch,

„Het is daar prachtig omdat er veel
bos is en toch een swingend cen-
trum. Brabant is hèt land van de
bandjes. In menige kroeg is 's
avonds live-muziek te horen. Daar

houd ik van; dat leeft en geeft direct
een gemoedelijke sfeer."
Nadieh heeft letterlijk en figuurlijk
nog veel noten op haar zang. „Ik
streefernaar om internationaal door
te breken. In augustus wordt de
nieuwe lp wereldwijd uitgebracht
en gaan we ons ook richten op de
Verenigde Staten. Bovendien ga ik
terug naar Japan, waar ik vorig jaar
een internationaal songfestival ge-
wonnen heb. Aan het Eurovisie
Songfestival zou ik niet mee willen
doen. Gewoon omdat dat festijn
niet geschikt is voor mijn genre en
niet uit angst om af te gaan. Wel zou
ik deel willen uitmaken van een
ploeg die voor Nederland naar
Knokke wordt gestuurd."

Nadieh kan niet zeggen waarin zij
zich onderscheidt van andere Ne-
derlandsezangeressen. „Ik denk dat
niet één mens gelijk is aan een an-
der; iedereen is verschillend ten op-
zichte van iedereen. Ik vergelijk ook
mezelfniet met een ander. Het enige
waar ik mee bezig ben is om te kij-
ken hoe ik iedere dag een betere
zangeres kan worden. Ik ben een
perfectioniste en dus niet snel tevre-
den over mezelf. Daarmee wil ik
niet zeggen dat alles wat ik doe per-
fect is, maar ik streef naar optimaal
haalbare resultaten. Niet alleen op
muzikaal gebied, maar ook op ter-
reinen dieverwant zijn aan mijn be-
roep. Zo vind ik het heel belangrijk
dat ik mezelf beter leer te presente-
ren, beter bewegen, meer inter-
vieuw-ervaring op doe en ga zo
maar door. Al die zaken hebben in-
vloed op het verloop van iemands
carrière. Ik doe nu nog veel dingen
verkeerd of flap er zaken uit waar ik
beter over kan zwijgen."

Aanbiedingen om op te treden
weegt Nadieh steeds heel serieus af.
„Je wordt als artiest voor veel din-
gen gevraagd. Van het doorknippen
van linten tot het meedoen aan.
kwissen of een Sterrenslag. Voor
dat laatste tv-programma ben ik ook
eens gevraagd en dat heb ik gewei-
gerd. Ik zie daar de 10l absoluutniet
van in. Mensen kijken er alleen
maar naar omdat ze een 'bekende
Nederlander' in een zwembroek
zien lopen. Dat zie ik mezelfdus niet
doen, het heeft niets met mijn be-
roep te maken. Ik zou bijvoorbeeld
wel meedoen als panellicfineen mu-
ziekkwisof iets dergelijks.Dan zit ja
daar met een duidelijke functie."

WVoor haar lp 'Land van Ta' ontving Nadieh in 1986 van de
stichting Conamus de 'Zilveren harp'
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