het doorgeefluik van de hits: de broodkast
BROODKAST PLAYLIST: ZATERDAG 31 OKTOBER 2015

Rene, Bea, Wilco, EricM, PaulM………
Django en Stevie Ray
============================================
001 – Iggy Pop - Lust For Life
002 – Procol Harum - Homburg
Programma Opening
003 – Mark & Clark Band - Worn Down Piano 1977
004 – Fats Domino - Blueberry Hill
005 – Tip LP – Godley and Crème - A Little Piece Of Heaven
006 – WEEKSCHIJF VW - Marco Borsato - Mooi
007 – Special Request – Cheb Khaled - C'est La Vie
008 – Crowded House - She Goes On
009 – Mashup – Michael Jackson vs James Brown - Heaven Mashup
Logboek en concertagenda
010 – Lemar - The Letter
011 – Aerosmith - Sweet Emotion
012 – Madrugada - Hold On To You
============================================
013 – Madonna - Open Your Heart
Uur opening
014 – The Peddlers - Tell The World We're Not In'
015 – Tip LP – Godley and Crème - Cry
016 – The Weeknd - Can't Feel My Face
017 – Mega Mix – Marcus Miller - Metropole Orkest - Edison Jazz World Awards
018 – Meiden van 60 – Little Eva - The Loco Motion
019 – Jaren 50 – The Platters - The Great Pretender
020 – Babyface - We've Got Love
021 – The Hollies - The Day That Curly Billy Shot Crazy Sam Mcgee
022 – Counting Crows - Mr. Jones
============================================
023 – 3 Doors Down - Going Down In Flames
Uur opening
024 – Listenbee - Save Me
025 – Tip LP – Godley and Crème - An Englishman In New York
026 – Real Thing - You To Me Are Everything
027 – Weekschijf – Eumir Deodato & Al Jarreau - Double Face
028 – Dotan - Hungry
029 – GB Music – Rod Stewart - Young turks
030 – Kenny B - Parijs
031 – Double Hits – Fiction Factory - Heaven
032 – Double Hits – Live - Heaven
033 – 10CC - The Wall Street Shuffle
034 – Lulu And David Bowie - The Man Who Sold The World
035 – Moments And Whatnauts - Girls
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BROODKAST TIP LP: GODLEY AND CRÈME – THE HISTORY MIX 1
TRACK UUR 1: A LITTLE PEACE OF HEAVEN
TRACK UUR 2: CRY
TRACK UUR 3: AN ENGLISHMAN IN NEW YORK

Godley & Creme was een Engels muzikaal duo bestaande uit Kevin
Godley en Lol Creme, die samen met Eric Stewart en Graham Gouldman
de band 10cc een gezicht hebben gegeven.
Godley en Creme, beiden van Joodse afkomst, ontmoetten elkaar al eind
jaren 50 en hebben samen in diverse bands gezeten voordat 10cc werd
opgericht.
In 1976 verlieten ze 10cc omdat ze zich geremd voelden door het zware
schema van de band; ze gingen zelf albums maken en bouwden een
reputatie op door vernieuwende videoclips te regisseren. Drie van hun
bekendste hits zijn An Englishman in New York (met een orkest van
poppen), Under your thumb en Cry (met de steeds veranderende
gezichten). Hun 1 na laatste album uit 1985 is een verzamelalbum met
hun grootste hits genaamd The History Mix 1.
Ze zegden de muziekwereld niet geheel vaarwel maar maakten bekende
clips voor anderen waaronder Girls On Film en A View To A Kill voor
(Duran Duran) en Dancing in the Dark voor (Bruce Springsteen).
Ze werden ook samen genomineerd voor een Grammy Award for Best
Long Form Music Video voor The Police: Synchronicity Concert in 1986.
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SPECIAL REQUEST (ERICM): CHEB KHALED - C'EST LA VIE

We gaan het hebben over Khaled Hadj Brahim geboren in de Algerijnse
stad Oran op 29 februari 1960. Hij is beter bekend als Khaled, of Cheb
Khaled, en hij is een Algerijns zanger van populaire raimuziek, een
populair genre in de Maghreb (dat is een aanduiding voor het
noordwestelijke deel van Afrika).
Khaled is vooral bekend van zijn hit ‘Aïcha’ uit 1996, die onder meer in
Nederland wekenlang in de Top 40 stond. Brahim wordt ook wel de
"King of Raï" genoemd.
Zijn grootste hit ‘Aïcha’, geschreven door Jean-Jacques Goldman, is eind
jaren 90 in verschillende landen in de hitlijsten geraakt. In het jaar 2000
ontving Khaled in de Verenigde Staten een Grammy Award voor best
verkochte Arabische album. In 2003 werd zijn lied ‘Aïcha’ gecoverd door
de Deense rapformatie ‘Outlandish’.
In 2012 had Khaled ook een grote hit met C'est La Vie, waar Arabisch en
Frans door elkaar worden gezongen. Helaas is deze niet in onze Top40
terecht gekomen, maar hij stond wel in de Vlaamse Ultratop 50 met als
hoogste positie de 5e plaats. En Toch is me dat een lekker zomerplaatje
die ik ongeveer een half jaar terug thuis in mijn Hitzone archief vond, hij
staat om precies te zijn op Hitzone 63.
Het was nog een beetje zomer deze week, met het Indian Summer
Weer. En daarom mag hij, in mijn item van de Broodkast, de Special
Request dus ook niet ontbreken. Geniet van deze zomerhit van Cheb
Khaled, we gaan luisteren naar C’est La Vie.
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BROODKAST MASHUP: HEAVEN MASHUP

Deze keer een Mashup van twee van werelds grootste artiesten die op
een wolkje samen zitten te swingen te weten de King of Pop Michael
Jackson en de Gotfahter of Soul James Brown. Die twee van hun
grootste hits over gevoel namelijk The way you make me feel en I Got
The Feeling verstrengeld zien in deze Mashup en op de klanken hun
heupen laten swingen.
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BROODKAST LOGBOEK: ZATERDAG 31 OKTOBER 2015

Mumford & Sons geeft op 23 mei 2016 een optreden in de Ziggo Dome
te Amsterdam. Kaartjes gaan komende dinsdag in de verkoop.
De zojuist aangekondigde Europese tournee gaat op 7 mei van start in
de Hartwall Arena in Helsinki en eindigt op 24 mei in het Antwerpse
Sportpaleis. De band bracht afgelopen voorjaar het nieuwe album Wilder
Mind uit en stond in juli nog in het Nijmeegse Goffertpark.
Tickets voor het concert zijn verkrijgbaar vanaf 45 euro en gaan dinsdag
3 november om 10.00 uur in de voorverkoop via ticketmaster.nl.
Een geheimzinnige poster die in de Londense metro hangt zou de
release van het nieuwe album van Coldplay aankondigen. De plaat, die
A Head Full Of Dreams heet, zou volgens de poster op 4 december
verschijnen.
De Foo Fighters hebben een mysterieuze, aftellende klok op hun website
gezet. Het lijkt erop dat er over iets meer dan 24 dagen iets gaat
gebeuren, maar wat Dave Grohl & Co precies van plan zijn is niet
bekend.
Sommige fans denken dat er, met oog op het Route 66-achtige logo, te
zijner tijd een nieuw seizoen van tv-serie Sonic Highways zal worden
aangekondigd. Er zou echter ook iets anders aan de hand kunnen zijn:
het is dit jaar namelijk 20 jaar geleden dat het titelloze debuut van de
band verscheen en dat is eigenlijk ook wel een moment om even bij stil
te staan. Kortom: wordt vervolgd. De band staat donderdag 5 november
in een uitverkochte Ziggo Dome.
De Red Hot Chili Peppers komen naar Pinkpop 2016. Dit heeft de
organisatie zojuist bekend gemaakt. Vorige week werd de komst van
Rammstein al bevestigd.
Hiermee zijn twee van de drie headliners van Pinkpop reeds vastgelegd.
De kaartverkoop start op zaterdag 20 februari 2016 via
www.ticketmaster.nl.
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BROODKAST MEGA MIX: MARCUS MILLER - METROPOLE ORKEST EDISON JAZZ WORLD AWARDS 2013

De Edison Jazz Oeuvreprijs werd op 21 november 2013 in het
Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven uitgereikt aan de Amerikaanse
musicus Marcus Miller.
De 54-jarige muzikant kwam de prijs hoogstpersoonlijk in ontvangst
nemen en gaf vervolgens een werelds optreden.
New Yorker Marcus Miller is een multitalent. Hij speelt piano en klarinet,
maar is vooral bekend om zijn formidabele spel op de basgitaar.
Al op jonge leeftijd speelt Miller met grootheden als Aretha Franklin,
Roberta Flack, David Sanborn en Miles Davis en maakt hij albums met
onder andere Joe Sample en Bill Withers. De tweevoudig Grammy-winnaar
maakte in de jaren tachtig voornamelijk furore met R&B-albums terwijl zijn
muziek vanaf de jaren negentig vooral in het teken staat van jazz.
Op donderdag 21 november 2013 vond de uitreiking dus plaats tijdens de
Edison Jazz/World waar hij samenspeelt met het… Metropole Orkest.
Vandaag in de Broodkast Mega Mix een korte maar zeer mooie compilatie
van die show. Geniet van Marcus Miller samen met het Metropool Orkest
onder leiding van Co de Kloet.
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DE MEIDEN VAN 60: LITTLE EVA – THE LOCO-MOTION

The Loco-motion is een poplied, in 1962 geschreven door Gerry Goffin
en Carole King. Het nummer is regelmatig gecoverd, en heeft in zowel
de jaren 60, '70 als '80 de Amerikaanse top 5 gehaald. De tekst van het
nummer beschrijft de dans die op de muziek uitgevoerd dient te worden.
Als single werd het lied een hit voor onder anderen Little Eva en Kylie
Minogue.
De originele versie werd in 1962 opgenomen door Eva Boyd, onder de
artiestennaam Little Eva. Eva was King's babysitter en kwam op die
manier aan een platencontract. Het nummer was de eerste uitgave op
het nieuwe label Dimension Records, waar nadien de meeste nummers
van Goffin & King op werden uitgebracht. Het nummer haalde de
nummer 1 positie in de Verenigde Staten en de nummer 2 positie in het
Verenigd Koninkrijk.
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DE JAREN 50: THE PLATTERS – THE GREAT PRETENDER

The great pretender is een nummer geschreven door Buck Ram, de
manager van de Amerikaanse rhythm-and-bluesband The Platters. In
1955 nam de band de single voor het eerst op.
Op 3 november 1955 werd de single uitgebracht en werd een nummer 1
hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd meermaals
gecoverd, waaronder door Freddie Mercury en Dolly Parton.
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BROODKAST WEEKSCHIJF:
EUMIR DEODATO & AL JARREAU - DOUBLE FACE

Eumir Deodato, een Braziliaans musicus, muziekproducent en arrangeur.
Hij houdt zich vooral bezig met het jazz-genre, maar is ook bekend van
zijn combinaties van jazz met andere genres als rock, pop, R&B en
orkestmuziek. Deodato heeft aan meer dan 500 albums meegewerkt als
producer of arrangeur. Zijn successen als artiest zelf behaalt hij vooral in
de jaren 1970. Daarna heeft hij meer dan 500 albums geproduceerd
voor onder andere Kool and The Gang en Bjork.
Alwyn Lopez "Al" Jarreau is een Amerikaans jazz- en popzanger. Al
Jarreau staat bekend om zijn vaak geïmproviseerde scatzang en het
vermogen om muziekinstrumenten met zijn stem na te bootsen,
waaronder gitaar en percussie. Hij is de enige zanger die Grammy
Awards heeft gewonnen in drie categorieën: Jazz, R&B en Pop.
2010…. Al Jarreau is gast op het nieuwe Eumir Deodato album, met het
nummer "Double Face", geschreven door Nicolosi / Deodato / Al Jarreau.
Eumir Deodato, een naam als een donderslag. Deze Braziliaanse
muzikant, producer en arrangeur is vooral bekend door zijn Grammy
toegekend funky versie van Richard Strauss 'Also sprach Zarathustra, het
thema van 2001: A Space Odyssey. Met een gezamenlijke omzet van
meer dan 25 miljoen platen verdiende hij 16 platina platen en werkte
aan meer dan 450 albums.
Met zijn ultieme instinct voor boeiende hits maakt Deodato samen met
Al Jarreau de adembenemende plaat Double Face.
Smelten we de zang van Al Jarreau samen met de Vintage Rhodes piano
van Deodato dan levert dat een waanzinnig stuk kunst op namelijk,
de Broodkast Weekschijf voor de komende week.
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GB MUSIC: ROD STEWART – YOUNG TURKS

"Young Turks ' is een song van Rod Stewart die voor het eerst verscheen
in 1981 op zijn album Tonight I’m Yours. De track toonde Stewart met
een nieuwe synthpop en new wave geluid. De term Young Turks, die
afkomstig is van de gelijknamige nationalistische hervorming partij van
het begin van de 20e eeuw, is een jargon voor opstandige jongeren die
in tegenstelling tot wat is normaal geacht worden te vungeren door de
samenleving.
De uitdrukking " Young Turks " eigenlijke nooit gehoord in het lied, doet
geloven dat de titel eigenlijk Young Hearts be Free Tonight moest zijn
wat wel in de tekst te horen is.
Het lied, dat werd uitgebracht als de eerste single van het albumTonight
I’m Yours, en werd geproduceerd met synthesizers en een hi-hat
gespeeld over een drummachine.
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BROODKAST DOUBLE HITS: HEAVEN
TRACK 1: FICTION FACTORY - HEAVEN
TRACK 2: LIVE - HEAVEN

(Feels like) Heaven is de enige single waarmee Fiction Factory de
Nederlandse Top 40 haalde. Het lied is afkomstig van hun eerste
studioalbum Throw the warped wheel out.
De single heeft de naam het eerste liedje te zijn, dat de groep heeft
geschreven; de naam waaronder het moest verschijnen was nog niet
bekend. Het haalde diverse hitlijsten in Europese landen: het Verenigd
Koninkrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Nederland gingen voor de
bijl voor dit new waveliedje.

"Heaven" is een song van alternatieve rock groep Live, die werd
uitgebracht als de eerste single van hun album van 2003, Birds of Pray.
Het lied werd niet uitgebracht als een commerciële CD single in de
Verenigde Staten, maar werd ter beschikking gesteld als een digitale
download, het lied bereikte de # 59 positie op de Billboard Hot 100
chart.
Het nummer bereikte ook # 56 in de Billboard's Hot 100 Airplay chart, en
piekte op nummer 33 op zowel de Billboard Modern Rock Tracks en
Mainstream Rock Tracks charts.
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