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 PLAYLIST: ZATERDAG 13 MEI 2023  
 

 

 
 

 

 

===================================================  
 
001 – Santana - Hold On 

Programma Opening 

002 – Clash - The Magnificent Seven (album version) 
003 – Tip LP – Pet Shop Boys -Please - Suburbia 

004 – Hit – Flemming - Verleden Tijd 

005 – Special Request – Bangles - Manic Monday (Be) 

006 – WS-VW – David Kushner - Dayligh 

007 – GB Music – Blue Nile - Tinseltown In The Rain 

008 – Hit – Post Malone - Chemical 

009 – Skik - Op Fietse 
 Broodkast Logboek 

010 – The Doors - Light My Fire 
011 – Counting Crows - Big Yellow Taxi 
012 – Crystal Waters - Gipsy woman 
 
 
===================================================  
 
013 – Nick Kershaw - Wouldn't It Be Good 

 Uur opening 

014 – Redbone - Come and get your love 
015 – Tip LP – Pet Shop Boys - Please - Domino Dancing 

016 – Mega Mix – Supertramp - Paris (RED) 

017 – Weekschijf – Son Mieux - Tell Me More 

018 – Hit – Lewis Capaldi - Wish You The Best 

019 – Meiden van 60 – Connie Francis - Together 

020 – Jaren 50 – Les Paul & Mary Ford - How High The Moon 

021 – The O'Jays - Backstabbers 
022 – Rolling Stones - Paint It Black 
023 – Dave Berry - Little Things 
 
 
===================================================  
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 BROODKAST TIP LP: PET SHOP BOYS – PLEASE (1986)  

 
 TRACK UUR 1: SUBURBIA  
 TRACK UUR 2: DOMINO DANCING  

 

Suburbia is een nummer van de Pet Shop Boys. Het is de vierde single 
van debuutalbum Please uit 1986. Op 22 september van dat jaar werd 
het nummer op single uitgebracht. 

De plaat werd een wereldwijde hit en is een van de bekendste van de 
Pet Shop Boys. 

In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de nationale radio en werd 
een grote hit in de destijds twee hitlijsten. De plaat bereikte de 2e 
positie in de Nederlandse Top 40 en de 3e positie in de Nationale 
Hitparade. In de Europese hitlijst, de TROS Europarade, werd de 7e 
positie bereikt. 
 
Domino Dancing werd geschreven door Chris Lowe en Neil Tennant, 
onder invloed van Latijns-Amerikaanse muziek. 
 
De Pet Shop Boys hadden drie nummer 1-hits gehad in de UK Singles 
Chart en van Domino Dancing werd dezelfde prestatie verwacht. Het 
nummer met de nieuwe "Latin-sound" werd echter niet het grote succes 
waar op was gerekend en kwam slechts tot nummer zeven in de Britse 
hitparade maar blijft een heerlijke oldtimer om naar te luisteren. 
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 SPECIAL REQUEST: BANGLES - MANIC MONDAY (BE)  

 
The Bangles is een Amerikaanse pop- en rockband uit Los Angeles. 
De groep werd in januari 1981 opgericht door de zussen Vicki en Debbi 
Peterson. Wat later kwamen Susanna Hoffs en Annette Zilinskas erbij.  
 
Oorspronkelijk opereerden ze onder de naam The Colors, later dat jaar 
werd dit The Bangs, om uiteindelijk in 1982 The Bangles te worden. De 
naam werd bedacht door geluidstechnicus Erik Visser. 
 
"Manic Monday" is een nummer geschreven door Prince. Het nummer is 
bekend geworden in de versie van de Amerikaanse poprockband The 
Bangles. Voor The Bangles was dit nummer, de eerste single van hun 
tweede studioalbum, Different Light, hun wereldwijde doorbraak. 
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 GB MUSIC: THE BLUE NILE - TINSELTOWN IN THE RAIN  

 
The Blue Nile: een Schotse band in het alternatieve pop- en new wave-
genre. De band is afkomstig uit Glasgow. In eerste instantie was de stijl 
van The Blue Nile erg gestoeld op synthesizers en andere elektronische 
instrumenten. Later werden echter ook akoestische gitaren toegevoegd 
aan het spectrum van de band. 
 
Tinseltown in the rain is een single uit 1984. Het is afkomstig van 
hun album A walk across the rooftops. 
 
De stad (town) van klatergoud (tinsel) is in dit geval 
het Schotse Glasgow. De schrijver probeert liefde te vinden in een stad 
vol asfalt. De band had het tijdens hun start financieel niet best. 
Oefenen moest bij de leden thuis, vooral in de smalle woning van Paul 
Buchanan. 
 
Opvallend aan het nummer is de aanhoudende ritmische riff op de 
achtergrond. Het nummer verkocht gedurende lange tijd goed, maar net 
te weinig om hoog te scoren in de hitparade. 
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 BROODKAST LOGBOEK: ZATERDAG 13 MEI 2023   

 
Er is een film in de maak over de Britse band Frankie Goes to Hollywood. 
Volgens de BBC heeft de film de titel Relax gekregen, vernoemd naar de 
eerste single van de band. 
 
De film vertelt het verhaal over het ontstaan van Relax en de successen 
die daarop volgden. Het script is geschreven door Bernard Rose. Hij 
regisseerde de muziekvideo van Relax in 1983. 
 
Stromae heeft een streep gehaald door zijn Europese tour. De Belgische 
artiest moest al meerdere shows afzeggen wegens zijn gezondheid, 
waaronder zijn concerten in Nederland. De komende tijd zal Stromae 
rust nemen om te kunnen herstellen. 
 
De zanger laat nog steeds niet weten wat hem precies mankeert. "Een 
paar maanden geleden ging het slecht met mijn gezondheid, waardoor ik 
wat shows moest afzeggen. Ik hoopte snel te kunnen herstellen en mijn 
tour te kunnen hervatten." 
Maar dit duurt langer dan gehoopt, stelt Stromae. "Ik moet accepteren 
dat ik nu rust nodig heb. Dus tot mijn diepste spijt kan ik mijn eerdere 
belofte niet nakomen en zal ik de Multitude-tour niet afmaken. Ik vind dit 
heel moeilijk, maar dit is nodig om weer beter te worden." 
 
De Amerikaanse band Thirty Seconds To Mars is na vijf jaar weer terug 
met nieuwe muziek. Het duo, dat bestaat uit de broers Jared en 
Shannon Leto, deelde via sociale media het nieuwe nummer Stuck, 
inclusief de bijbehorende videoclip. Ook kondigden ze hun zesde 
studioalbum aan. 
 
It's The End Of The World But It's A Beautiful Day verschijnt op 15 
september. 
 
Spotify heeft tienduizenden liedjes verwijderd die met kunstmatige 
intelligentie (AI) waren gecreëerd. Gebruik van AI voor het maken van 
muziek is op zichzelf niet verboden door de streamingdienst, maar 
Spotify greep in omdat de luistercijfers van de AI-nummers werden 
gemanipuleerd. Spotify schrapte zo'n 7 procent van de nummers die via 
Boomy waren geüpload, meldt de Financial Times.  
 
 
 
 

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-65542784
https://www.instagram.com/p/Cr_dj9fA8e9/
https://www.ft.com/content/b6802c8f-50e7-4df8-8682-cca794881e30
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 BROODKAST MEGA MIX: SUPERTRAMP – PARIS (RED)   

 
Supertramp een Britse symfonische-rockgroep. De band werd in 1969 
opgericht door Rick Davies (zang en toetsinstrumenten) en de 
latere King Crimson-tekstschrijver Richard Palmer-James (zang en 
gitaar).  
 
Van de concerten in Parijs in november 1979 verscheen de 
dubbelelpee Paris. 
 
De live dubbelaar 'Paris' staat bij veel muziekliefhebbers bekend als één 
van de beste live-platen die ooit geproduceerd zijn. Supertramp is altijd 
al beroemd geweest om zijn ongeëvenaarde productie, zowel in de 
studio als live, en op het album 'Paris' werd dit voor het eerst 
vastgelegd. 
 
De groep speelde op de top van zijn kunnen, net in de maanden na het 
verschijnen van hun millionseller 'Breakfast in America'. 
 
Fantastisch om de creatieve breinen van de band, Rick Davies & Roger 
Hodgson samen op een podium te zien; de sfeer is goed, het 
speelplezier is duidelijk zichtbaar en werkelijk alle klassiekers worden 
gespeeld.  
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 WEEKSCHIJF: SON MIEUX - TELL ME MORE   

 
De zegetocht van Son Mieux blijft voortduren. Ook nieuwe single Tell Me 
More was love at first sight: het nummer is uitgeroepen tot Broodkast 
Weekschijf voor de komende week!! 
 
2022 was het meest succesvolle jaar in het bestaan van Son Mieux tot 
nu toe, en de band is vastbesloten om te blijven pieken. Nadat de band 
uit Den Haag met singles als Multicolor en This Is The Moment geen 
popzaal of festivalweide stil liet staan, is er nu weer zo'n 
onweerstaanbare single: Tell Me More.  
 

Tell Me More viel direct in de smaak bij ons en ga je daarom de 
komende week regelmatig horen bij Radio Emmerdennen als 

Broodkast Weekschijf!! 
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 MEIDEN VAN 60: CONNIE FRANCIS - TOGETHER   
 JAREN 50: LES PAUL & MARY FORD - HOW HIGH THE MOON  

 

Concetta RoseMaria Franconero (Newark, New Jersey, 12 
december 1937), bekend geworden als Connie Francis, is 
een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de 
vijftig en zestiger jaren van twintigste eeuw. 

In de periode tot 1963 was Connie Francis de populairste popzangeres 
ter wereld. Zo scoorde zij in Amerika drie nummer 1-hits, 
in Engeland twee en in Duitsland vier. 

In die landen had zij daarnaast nog talloze andere top 10-noteringen. 
Ook was ze zeer populair in onder meer Italië, Spanje, Japan, Indonesië, 
de Filipijnen, Maleisië, Canada, Mexico, België, Nederland en de 
Scandinavische landen. Ze heeft opnamen gemaakt in 15 verschillende 
talen en verkocht tientallen miljoenen platen. 

 

Het duo Les Paul & Mary Ford onderscheidde zich vooral door het 
gebruik van de toen nog nieuwe meersporen-opnametechniek. Mary 
Ford kon in de studio meerstemmige koren met zichzelf zingen, doordat 
verschillende harmoniedelen vooraf werden vastgelegd en later werden 
samengevoegd.  

Samen had het duo tijdens de jaren 1950 groot succes met hun muziek, 
die zich door aannemelijke, door jazz en swing beïnvloede melodieën 
onderscheidde.  

Hun grootste succes How High The Moon. Verder kreeg het echtpaar een 
eigen tv-show met de naam The Les Paul and Mary Ford at Home Show, 
die van 1953 tot 1960 veel succes oogstte op de Amerikaanse televisie. 
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