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Laatste actuele nieuwtjes van
Celebrities en non celebrities uit
de indische gemeenschap

Indo Privé is een onafhankelijk niet politiek georiēnteerd blad, dient uitsluitend het wel en wee
van de Indische gemeenschap en zijn sympathisanten.
De redactie neemt geen enkele verantwoording voor de ingezonden stukken maar zal zo nodig de
reacties naar de verantwoordelijke personen toe sturen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar of webmaster artikelen
en/of publicaties van deze website te dupliceren, of te verspreiden

PLATENLIJSTJE
Gedurende mijn hele leven heb ik allerlei lijstjes aangelegd van o.a. mijn favoriete vakantiebestemmingen, films, TVprogramma's, boeken en natuurlijk muziek.
Ben ook in het bezit van een lijstje met 5 nummers welke op mijn begrafenis ten gehore moeten worden gebracht.
Het leek mij verstandig dit lijstje op een voor mijn naasten toegankelijke plaats op te bergen. Deze open opstelling
heeft nu toch een bedenkelijke keerzijde aan het licht gebracht.
BYE BYE LOVE van The Everly Brothers wordt door mijn echtgenote als te vrolijk en provocerend ervaren en ook
AUF WIEDERSEHEN is volgens haar te cynisch daar dat bij de aanwezigen op mijn begrafenis de suggestie zou
kunnen wekken dat ik hen binnenkort tegen ga komen.
Mijn kinderen vonden TUTTI FRUTTI van Little Richard te ordinair en luidruchtig en kon in hun ogen, mijn
argument dat ik mijn hele leven veel plezier aan dit nummer heb beleefd, geen genade vinden.
LAST DATE, het prachtige instrumentale nummer van pianist Floyd Cramer, kwam langs de ballotage-commissie
omdat men vond dat mijn begrafenis toch wel als mijn laatste afspraakje kon worden beschouwd.

PLATENLIJSTJE(2)
Ook voor BLUE MONDAY van Fats Domino, met een hartverscheurend, melancholische baritonsaxsolo van Herb
Hardesty, verkreeg ik van mijn kinderen goedkeuring met als minpuntje de opmerking dat ik tijdens hun kinderjaren
deze solo tot vervelens toe in ons huis heb nagespeeld. Ook als de begrafenis onverhoopt niet op maandag plaats zou
vinden mag het nummer toch worden gedraaid.
KNOCKIN' ON HEAVEN' S DOOR van Randy Crawford , met het sublieme saxwerk van David Sanborn, vond genade
hoewel er sterk aan werd getwijfeld of er op mijn kloppen op de hemelpoort zou worden opengedaan.
Het lijstje is dus nog niet af. Er wordt aan gewerkt.
Hans de Wekker

SOMEDAY, WE'LL BE TOGETHER (1)
In 1961 schreef JOHNNY BRISTOL samen met Jackie Beavers dit nummer. Zij scoorden er als zangduo JOHNNY &
JACKIE een bescheiden, regionaal hitje mee.
In 1969 probeerde JOHNNY BRISTOL het nummer te slijten aan Jr.WALKER and the ALLSTARS.
Platenbaas BERRY GORDY van TAMLA MOTOWN vond het nummer echter meer geschikt voor DIANA ROSS die
op het punt stond om THE SUPREMES te verlaten en een solocarriére te starten.
Het nummer werd opgenomen zonder de vaste SUPREMES, Mary Wilson en Florence Ballard maar met
achtergrondzangeressen van TAMLA MOTOWN. JOHNNY BRISTOL die betrokken was bij de opname van zijn
nummer was niet tevreden over het resultaat. Teneinde de kwaliteit naar een hoger plan te brengen zong hij enkele
stukjes voor, die per abuis werden opgenomen. Zijn vocale bijdrage werd hogelijk gewaardeerd en werd op de
definitieve opname gehandhaafd. De plaat werd, ten onrechte, in de markt gezet onder de noemer DIANA ROSS and
the SUPREMES terwijl DIANA ROSS vocaal werd ondersteund door onbekenden. Het werd de 12e en tevens laatste
hit voor de groep, waarna DIANA ROSS zich op haar solocarriére stortte.

JOHNNY BRISTOL bleef nog jaren actief als producer bij TAMLA MOTOWN waar hij o.a. werkte met
MARVIN GAYE, SMOKEY ROBINSON, MICHAEL JACKSON en STEVIE WONDER.

SOMEDAY, WE'LL BE TOGETHER (2)
Een sensationele uitvoering van dit nummer werd gegeven in 1983 als slotnummer bij de viering van het 25-jarig
jubileum van TAMLA MOTOWN in Pasedena. DIANA ROSS startte het lied en vroeg tijdens het nummer alle
MOTOWN artiesten, ook zij die inmiddels TAMLA MOTOWN hadden verlaten, op het podium. Op het eind van deze
kleurrijke en emotionele happening werd BERRY GORDY ook op het podium gevraagd en werd hij het stralende
middelpunt tussen al "zijn"artiesten.
(zeker de moeite waard om te bekijken; 25th Anniversary Tamla Motown op Youtube)
In 1980 neemt JOHNNY BRISTOL samen met AMII STEWART een duet op waar zij de hits MY GUY en MY GIRL
tot een heuse medley bewerken en daarmee de hitparade halen.
In 2004 sterft JOHNNY BRISTOL op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Howell,Michigan, een natuurlijke dood.
Hans de Wekker

Linda Kwist en Eddy C wensen jullie allemaal
de beste wensen toe voor 2017

Edu

Indo Privé zoekt nieuwe sponsors

Eddy C and Friends gaan weer naar Indalopark (Spanje)
Als U voor ons komt kunt U uw verblijf gratis upgraden naar volpension maar vergeet dat niet van te
voren te melden bij de directie of Henk Galestein.

Voor de fans van
GIOVANNI EN VICTOR van BRONCKHORST

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE WOENSDAGAVOND VAN 19U TOT 21U

Arnold

Luistern via TV kan: 43 Ziggo
Of
Kan: 340 KPN
Of Computer
http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php
Bellen voor verzoekjes
070-2060800
Wij zijn niet meer op de radio te
beluisteren
Wilt U ons live horen
en zien kom dan naar
Paviljoen Ter Werve
Rijswijk

http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php
Radiofe
Vincent,

Arnold,

Eddy C

en

Hans

Radio Feelgood Rijswijk
Elke woensdagavond wordt ons programma “RockAround the Sixties”
uitgezonden van 19.00 tot 21.00 uur
op Feel Good Radio (Rtv RIJSWIJK)
Computer: http://feelgoodrijswijk.nl/webradio.php
Het programma “Arnold’s mix” wordt eveneens op de woensdag
uitgezonden van
21.00 uur tot 22.00 uur.
Via de kabel zijn deze programma’s bereikbaar.
Hier nog wat meer gegevens voor ( RTV RIJSWIJK)
TELFORT – XS4ALL en KPN via kanaal 340
ZIGGO via tv kanaal 43
VODAFONE via kanaal 742
en de REST op kanaal 2142

Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken
1 Donau wellen / Carioca
2 Ajoh Den Haag
3 Poco poco style
4 Just out of reach
5 I’m Comming home
6 Krijg mijn kop maar niet op TV
7 Beautiful Hawai
8 I’m in love again
9 Ramona
10 In the still of the night
11 Juanita
12 18th century rock
13 Kasian Den Haag
14 Waktu potong padi
15 Shake rattle and roll
16 Sepanjang jalan
17 What I say
18 To soon to know
19 Indonesië ik hou van jou
20 Waarom daarom
21Afscheid van Indonesië

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Ricky Risolles
….Eddy C
….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C
….Eddy C
….Stella Makadoero en Eddy C
….Jim Pownell and The Hot Jumpers
….Blue Diamonds
….Jack Jersey
….Nick Mackenzie
….Andy en Reggy Tielman
….Wieteke van Dort
….Edu Schalk op Bali
….The Black Dynamites
….Yuni Shara
….Eddy Chatelin
….Benny Poetiray
….Anneke Grönloh
….Ed Brodie
…Eddy C
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Heeft u nog interessante nieuwtjes die het waard zijn om gelezen te worden,
stuur ze dan naar onze redactie.
indoprive@gmail.com

