
INGELAND
E(1) Idoitforyou/Bryan

Adams
p (3) I'mtoosexy/RightSaid

§(2) More thanwords/Ex-
treme
(4) Moveany mountain/
Shamen

M~ ( —) Set adrift on memory
bliss/P M Dawn

i§ (11) All 4 love/Color Me
j|PBadd__ (7) Winter in july/Bomb
■flp The Bass__ (6) NowthatwefoundBjt love/Heavy DAnd The Boyz

t(5) Entersandman/Metalli-

(l3) Summortimo/DJ Jazzy
Jeff & Fresh Prince
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pK (1) Ido itfor you/Bryan
tF Adams
Ml (3) Now thatwefound

| jove/HeavyD & the Boyz
jßtt (2) Driver'sseat/Snipp'n
Sg| 'hetears

WÈ '5) You could bemine/" Gunsn'Roses
Vm (6) Send me an angel/
i Scorpions

"fc (4) Burbujas de amor/
*■ Joan Luis Guerra y 4.40

mm (9) Baila me/Gipsy Rings

Hl: (20) Always there/Joce-
-I|| Vn Brown
Eb (16) Baila mirumba/I Rumba Tres
VM (19) Danca tago mago/

Kaoma
int (?) I wanna sex you up/
"; Color me bad

{JÜ 7Ï3) Alalila/DenisAzor

jVm (14) You and your sister/pfl Jhis mortalcoil
ïnl (8) Morethans words,

Extreme
[« (10) Mooi man/Manne-PH jyrKarrespoor

I VÊt' <22) Tv so,°/Gerard Joling

Itrl 02) Rush rush/Paula Ab-

It^t (26) Zomer/André Hazes

I jj|jjj: (24)Thebeginning/Seal

JHH OÏYLacumba/Sailor
ïlj 05Tunforgettable/N__ Coje + Nat King Kole
IE» (37) Love and understan-

-I^^
*ng/Cher

IP|| (50) Beat of zen/Son ie

(35) Doar maak ik gin
Probleem van/Normaal
(39) All my loving/Los..... Manolos

%Üf (18)Theshoop shoop

I»ng/Cher_(21) Cover my eyes/ Ma-rillion
(29) Hilda/Clouseau
(60) Winter in july/Bomb
We ba ss
(27) Gonna catch you/Lonnie Gordon
(40) Temporary mad-
"ess/Golden Earring
(36) Form a distance/Bette Midler
(25) Desenchantee/Myle-

,,:.|Pj: (34) Bittertears/lnxs

|^P (23) Kozmik/Ziggy Marley
gjhe Melody Makers

ISp: (^S) Beethoven/Linda de

pÖ Let the beathit 'cm/IJjga Lisa & Cult Jam
(54) Jealousagain/The

g gjack Crowes
|^B <71) A rollerskating jam
|^S| WDelasoulUP; <51)Thingsthatmake/C
jjiïjS g_C Music Factory
PUi '31) Gypsy woman/
p^ gj^ystalWaters
Wm deplaya Blan-
gv ca/Theo Piepenbroek
li«J: (76) Summertime/DJ
|i| jjgyJeff & Fresh Prince

ImEf. (28) Heystoopid/Alice
sgjp Cooper
\y| (89) Eenmaal in je leven/Mjos Alberts

(73) Guaranteed/Level42

W8) Words/Nadieh

PUP (64) Thewild place'9l/guncan Browne
|||P (38) Movethat body/
g|£| Technotronic Feat
HiP (57) Girls/Powercut & Nu-""'";;:- bian Prinz

(52) Agnusdei/Janos WjM

(86) 7Ways to love/Cola WM
Boy ül
(63) P.A.5.5.1.0.N./ |fe:
Rythm Syndicate Wm-
(46) Next to you/B B WjjÈ
Queen t&f
(30) Paradiso/TimmyT. jj||ij§
(33) Erstarensteeds.../ f*mDimitri van Toren Wm
(32) G iddy upgo/Bob de __
Rooy alias Paul de Leeuw wfm
(69) Rave therhythm/ jjj||*
Channel X t£f
(67) Got the message/ —_

Electronic Sfiji
(78) Helene/RochVoisine i»^€21
(88) Youcan swing it/ »**Sheena Easton HHI
(81) I say yeah/Orlando #¥|
Johnson w*^
(90) All 4 love/Color me *j|badd
(82) Ikzoek een meisje... /|j|||
CarloVuur Ufflx
(85) Motownphilly/Boyz fy%
II Men lfjf!
(72) Nowoman. nocry/ jjjijgJL
Bob Marley WfÊ
(42) Chocolate cake/ |*|
Crowded House ißsü
(80) Are you lonesome, jb||
Elvis Presley ïsfü
(74) Wonderful world/ f£»Eric Clapton BWv
(55) Anydreamwilldo/ «T%
Jason Donovan ÜSS
(43) Senza unadonna/ fr»Zucchero & Paul Young mm-
(44) Anasthasia/T 99 ***_

(79) Blameit on the sum- ÉÈji
mer-sun/JackJersey IKp
(95) Nothing likethis/ 'ÊÏÊ
Omar ÜM|
(84) Youshould bero- g*-k
ckin'/Donya i|(H
(45) Holiday/Madonna |$|
(—) Nearwild heaven/ §£§
R.E.M §||
(99) Enter Sandman/Me- f~mtallica !!*w
(96) Rave alarm/Praga fjjtti
Kahn |Hi
(47) üght my fire/The ff*Doors üaw
(98) Solikecandy/Elvis jjffl|
Costello mms
(56) Lovesick/Gang Starr ÉTÏ

(61) Quadrophonia/
Quadrophonia WÈm
(—) Walking in Mem-
phis/Marc Cohn |B
(—) Jij maaktmijn dag/ n|C
Pierre van Dam fmMt
(97) Love... thy willbe |m|
done/Martika H
(100) In themorning/
John Otis Wm\
(59) Something to talk
about/Bonnie Raitt HÜP
( —) I hearmusic in the ■§?■
street/Touchdown SÜ»
( —) Chorus/Erasure

(58) Shiny happy people' WÊÊ
R.E.M. H( ) Smoorverliefd/Doe iRJËmaar Sjü
(62) Stone City/Roach- jjffj
ford WBÊ
(—) België '91/Het Goede IPJDoel HM
( —) Generations of love/ WSt
Boy George
(85) She's a brickhouse/ jjpSj
Loose Bruce & BPi
(68) Looking for the Cfksummer/Chris Rea ifi
( —) Moveany moun- WfiÊtam/The Shamen BB

j (—) You andme/Tatjana ÊTm

© BUMA/STEMRA

Curt Tears
for Fears
Smith:
„Zeroepen
vaak dat
Bands uit el-
kaar zijn ge-
gaanom
creatieve ge-
schillen,
maar bijons
was dat ge-
woon astro-
logisch... "

Dweezil
'zoonvan'
Zappa:
„Hetenige
dat ik mijn
vader niet
mag aan-
doen is la-
bel-manager
van eenpla-
tenmaat-
schappij
worden. Dan
zouik direct
het huis uit
worden ge-
schopt..."

RodSte-
wart:
„ Wat ik het
leukstevind
aan mijn
haar?Elke
morgen ver-
rast hetme
weer naar
welkekant
het dan weer
staat. Mijn
föhn is m'n
beste
vriend."

SANTANA
VEROORDEELD

Carlos Santana is veroor-
deeld wegens hasj-bezit.
Het zakje met vier gram
viel in juni op het vliegveld
van Houston uit zijn zak,
toen hij op zoek was naar
zn ticket. Santana moest
100 dollar boete betalen,
kreeg zes maanden voor-
waardelijk en zal — stoned
of niet — een benefietcon-
cert moeten geven dat een
anti-drugsthemakent...

■ Carlos Santana

CD TOP 20
jCDTOP2O.Jm^(1) Turn up thebass dl.

7/Diverse artiesten
hmvz (3) BachataRosa/Juan LuisjjfJß Guerra V 4.40

M (7) Este Mundo/Gipsy

S (13) 24 greatest hits/Julio
fjÊt Iglesias

M (2) The legend/Bob Marley
ÊSÊÊ & The Wailers

M (5) Crazy world/Scorpions

|| (6) De beste/Doe Maar
(BI

m (18) Dance classics gold
(Hl 2/Diverse artiesten

(20) Seal/Seal

ai (19) Mamasaid/Lenny Kra-

m. (9) Greatest hits/Euryth-

Ëj (14) HolidaysinEden/Ma-

g(39) Summerland/Diverse
EK artiesten
M (24) Joyride/Roxette

B (10) Theimmaculatecol-
ftuÊ: lection/Madonna

M (4) Greatest hits 2/Diverse
ffm artiesten

|| (30) For unlawful carnal
J§ knowledge/Van Halen
% (21) Out of time/R.E.M.

Ë (12) Woodface/Crowded

||||| (8) Vooru. majesteit/Paul
ÉK§ Leeuw

STRESS VOOR STRESS
De Engelse psychedelische funk-rock-band

Stress staat onder zware drukvan de platen-
maatschappij om haarnaam te veranderen.
Dit nadat in het Amerikaanse Texas
plotselingeen anderebandbleek te m
bestaan die ook Stress als groeps-
naam bezigde.

Het is alvaker gebeurd dat
Europese groepen hun naam voor
de Amerikaanse markt hebben
moeten aanpassen. Zo staan The
Quireboys over de groteplas bekend
als TheLondon Quireboys.

Het Engelse Stress laathet er ech-
terniet bij zitten en wiltot op hetbot
uitgezocht hebbenof hunAmerikaanse
collega's welbuiten Texasbekendzijn,
laat staan in deeigen staat!

NADIEH
en dekunst

van het leven
KYLIE MINOGUE zit in de
VS zonder platenmaat-
schappij. Daar besloot men
niet haar nieuwe hit 'Sho-
cked' uit te brengen en
Werd de elpee 'Rhvthm of
Love' geweigerd.

r RICK JAMES is verleden
Week gearresteerd op be-
schuldigingvan kidnapping,
mishandeling en drug-mis-
bruik. Hij zal met een mil-
joen dollar borg op tafel
moeten komen om weer
over straat te mogen lopen
sn voor zijnvriendin zal een
half miljoen dollar moeten
Worden uitgeteld. De twee
Werden opgepakt omdat zij
drie dagen lang een vrouw
Psychisch en seksueel mis-
bruikt zouden hebben. Ze
zouden haar gedwongen
hebben crack te roken, mee
te doenaan seksuele spelle-
tjes en brandwonden op
haar lichaam hebben ver-
oorzaakt. De vrouw zou Ja-
mes en zn vriendin op een

*eestje hebben ontmoet...

fmfJTm m m m £
""" " " W^ "^

Er zijn somsvan die artiestenwaar jetijden niets
van hoort, die je zelfs al bijna weer vergeten bent,
totdat zeplotseling een nieuwe plaat uitbrengen en
blijkt dat ze zon periode hebben zitten broeden op
weer een mooi produkt. Je ziet ze niet, je hoort ze

niet, maar gestaag wordt gewerktaan de carrière.
Nadieh is zo iemand. Anderhalfjaar vernamen

weniets van de 32-jarige Nederlandse zan-
geres, totplotseling, twee weken geleden, haar

W nieuwste 'Eyeon the waves'werd uitgebracht.
Met de single 'Words' in de

nationale hitlijstenen een uit-
stekende langspeler op de
markt, werd het dan ook hoog
tijd voor een gesprek. Het
heerlijke nazomer-weer lokte
ons naar buiten, en op het
terras van de Hüversumse op-
namestudio's Wisseloord legt
ze uit waar ze die anderhalf
jaar 'schijnbare' rust aan
heeft besteed:

„Ik vond dat de platen el-
kaar te snel opvolgden en wil-
denu eens de luxehebbenom
dertigsongs in plaats van vijf-
tien te schrijven,en daaruitte
kunnen kiezen. Bovendien
wilde ik me opladen en eens
wat experimenteren met m'n
stem. Een beetje 'pielen',
zoals dat heet, in mijn eigen
studiootje. Het is me goed
bevallen."

Nadieh bracht in 1986 haar
eerste singer/songwriter-
plaat uit, 'Land of Ta. De
elpee werd onmiddellijk be-
kroond met een Zilveren
Harp en een Edison. De druk
van een zo veelbelovend de-
buut werd prima verwerkt,
want tweede langspeler 'Com-
pany of fools' was goed voor
een CD-award en tijdens het
Yamaha World Festival in Ja-
pan zong ze zich naar een Best
Singers Award. De akoesti-
sche gitaar verdween voor
rockplaat 'No way back' in de
koffer. Tot nu dan, want op
'Eye on the waves' is ze weer
teruggekeerd naar haar oude
"liefde.

■ Nadieh:
„Ik zing
nu nog
meer
vanuit
gevoel..."

Foto:
MICHEL
LINSSEN

★ PRECIES tien jaar na
het gigantische reünie-
concert van Simon en
Garfunkel in het New
Yorkse Central Park,
zal de kleinste van de
twee er weer een gratis
concert geven. Paul Si-
mons huidige 'Bom al
the right time'-show
vindt morgen plaats er
zal zo hoopt men,
500.000 mensen trek-
ken. Het concert wordl
bovendien tegelijker-,
tijd op televisie
uitgezonden.

Weglaten
Het grootste winstpunt op

'Eye on the Waves' zit 'm
volgens Nadieh in de kunst
van het weglaten. „Zeker wat
mijn zingen betreft," ver-
klaartze,terwijlze een sigaret
opsteekt. „Ik had in hetverle-
den nogal eens de neiging om
te laten zien hoe goed ik het
kon. Allerlei loopjes en frie-
meltjes in een zin... Ik zingnu
veel meer vanuit gevoel: wat
heeft een song nodig en hoe
breng ik dat over. Als ik daar-
voor iets moet weglaten is dat
geenpuntmeer."

Maar er is nog meer. Na-
dieh voelt dathaar luistermu-
ziek steeds meer diepgang
krijgt: „Er zit meer in van...
eh... 'de kunst van het leven.
Want dat moet je echt leren.
Alles wat je meemaakt ge-
beurt je voor de eerste keer.
Tot je een bepaalde grens
bereikt — misschien is dat
wel de dertig... — en je leert
met al dieervaringen ook nog
eens lekker te leven. Je wordt
minder nerveus en onzeker,
dingen die je er in het begin
van je carrière van weerhou-
den een bepaalde kwaliteit te
bereiken. Je krijgt steeds
meer schijt aan de omgeving
en gaat doen wat jezelf wilt.
Dat hoor je in mijn muziek
terug."

Uitersten
Toch kun jeniet stellen dat

ze het er rockend nou zo
slecht vanaf heeft gebracht.
„Al zeg ik het zelf," lacht ze,
„dat vind ik ook niet. Maar ik
zag al snel in dat het niet de
scène was waar ik elke avond
jaar in jaar uit in had willen
vertoeven. Het lullige is al-
leen dat ik ook niet happy
ben om alleen maar 'het
meisje op de wolk', zoals ik
eens werd getypeerd, te zijn.
Ik vind ze dus beide leuk,
maar het zijn te grote uiter-
sten om samen opeen plaat te
zetten. En vergeet niet, ik
schrijf alle liedjes, dus uitein-
delijk is 'No way back' nèt
zon singer/songwriter-plaat,

alleenop eenroek-manier ge-
produceerd."

Aan 'Eye on the Waves'
hebben top-studiomuzikan-
ten meegewerkt. Neem alleen
al bassist Pino Palladino, be-
kend van zn melodische bas-
lijnen bij onder andere Paul
Young. Nadiehheeft veel van
ze geleerd: „Vooral de manier
waarop ze zich ten dienste
stellen van het produkt van
een ander is onvoorstelbaar.
Die ongelooflijke bescheiden-
heid... Palladino had een
schitterendebasloop gespeeld
maar heeft net zo lang zitten
drammen tot we die er weer
afhaalden. Waarom? Hij vond
het in conflict komen met de
zanglijn op dat moment. Daar
leer jevan..."

Hammer wil duel
met Jackson

Mc Hammer
heeft Michael
Jackson voor
een dans-duel
uitgedaagd. De
super-rapper
wil ergens
deze herfst
Jackson in een
stadion ont-
moeten om op
hetpodium uit
te maken wie
de beste dans-
passen kent...
Hammer ver-
telde: „Ik ben
een atleet en
hou van com-
petitie. Ik daag
hem uit op het
podium." Mi-
chael heeft
nog geen com-
mentaar gege-
ven... ■ Mc Hammer

HET LANGVERWACHTE U2-album wordt
momenteel in Dublin afgemixed en zal 7
oktober in dewinkel liggen. Producer Daniel
Lanois en band hebben onlangs Brian Eno
voor wat laatste hulp naar de studio ge-
haald... De langspeler die de titel 'Achturig
Baby* heeft meegekregen, zal worden voor-
afgegaan door de op 23 september uit te
brengen single 'Fly'. Vergaderd wordt ver-
derover een wereldtournee begin '92.

ZELFCENSUUR

BIJ
STONES

De Rolling Stones hebben zichzelf gecensu-
reerd door een gekuiste versie te maken van
de videoclip voor hun nieuwe single 'Sex
Drive. De 'vieze' video is een uitspatting van
hooggehakte, naakte vrouwen en seksuele
handelingen en gaat verder dan welke clip
ook. Tijdens het filmen ervan kwamen de
Stones er al achter dat de clip nooit de
landelijke televisiezou halen, dus werd beslo-1
ten direct een tweede, 'nette' aflevering te
maken.

Te zien is o.a. hoe Jagger door drievrouwen
het hemd van het lijf wordt gescheurd; een
model dat met een inktvis over haar naakte
lichaam speelt; een ander model dat 'gehuld'
in niets meer dan een parelketting zich be-
sprenkelt met water en we zien Jaggers hoofd
levensgroot geprojecteerd terwijl twee vrou-
wen de liefde bedrijven... Het plan is om de
ongecensureerde clip via de winkel te verko-
pen.

■ Jaggers
fantasieën.
Foto's: FAMOUS

AMERIKA
JH^^^^Toöi^s^oü7Bryari

"^■^ Adams
ILJ, (2) P.A.5.5.1.0.N. Rythm

■ Syndicate
5 (5) Every heartbeat Amy

Mm Gram
(4) Summertime/DJ Jazzy

I Jeff& Fresh Pnnce

■ (6) ftain't over 'til; Lenny
■ Kravrtz
■ (8) Temptation Corina

I (9) Fading likeaflower/
■ Roxette
I (10) 111bethere The Escape

I (3) Right here. right now
■ Jesus Jones
I (11) Windof change Scoi

Ml malil

EDDIE MURPHY heeft een
klein fortuin uitgegeven om
diverse Jimi Hendrix-items
tijdens een veiling te be-
machtigen. Het meeste geld
was Murphy kwijt voor een
suede haarband uit '69,
waarvoor hij een bedrag van
20.000 dollar moest neer-
tellen!

BEZORGERS TOP 10
Ben je minstens 15 jaar en wil je best wat bijverdienen?
Meld je dan aan als bezorger (ster) van De Telegraaf.
En profiteer van deze tien 'toppers':

"^ Prima basisloon

Wm Extra betaling bijlageWeekeinde kleur

WBê Fietsvergoeding

WIM Toeslag voor 'moeilijke' wijken

|jip Vakantiegeld
Q|. Kerstgratificatie

Wm Ongevallenverzekering
§:h. Hooguit een uurtje werk per dag

Meestal een wijk in je 'eigen' buurt

flfl Verantwoordelijk werk: je bezorgt de grootste
g krant van Nederland.

Meer weten? Bel dan nu meteen de heer Farkas:
020-585.3119. Hij vertelt jealle details en
noteert graag je naam!

DE KRANT VAN WAKKER NEDERLAND

'oensdag 14 augustus 1991 DE TELEGRAAF 15


