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Laatste actuele nieuwtjes van
Celebraties en non celebraties
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

Lente

E A R L P A L M E R, drummer en grondlegger van de BACKBEAT
( accent op 2e en 4e tel )
Geboren in 1924 leerde hij als kind al tapdansen van zijn moeder, een vaudeville-artieste, iets wat zijn weg naar het
slagwerk aanzienlijk zou vergemakkelijken.
Eind jaren '40 komt hij in het orkest van DAVE BARTHOLOMEW waarmee hij in 1949 met de opname van Fats
Domino, THE FAT MAN, hoog in de hitparade belandt. Van 1950 tot 1957 is hij sessiedrummer bij J & M Studio's in
New Orleans en wordt zijn drumwerk steeds prominenter gemixt zo ook bij Alladin Records waar hij in 1957 aan de
slag gaat.
Ontelbare malen staat deze naamloze studiomuzikant hoog in de Amerikaanse hitparade, zelfs twee maal op de
nummer 1 positie; in 1957 met YOU SEND ME van Sam Cooke en in 1958 met THE PURPLE PEOPLE EATER
van Sheb Wooley.

Earl Palmer

Ook is hij actief betrokken bij muziekopnamen voor de filmindustrie zoals o.a. voor de films COOL HAND LUKE
met Paul Newman, IN THE HEAT OF THE NIGHT met Sidney Poitier en LADY SINGS THE BLUES met Diana
Ross zo ook voor de TV-series PEYTON PLACE, MANNIX, IRONSIDE, THE PARTRIDGE FAMILY en THE
FLINTSTONES.
Hans de Wekker

EARL PALMER
Hier nu een kleine maar zeker geen complete opsomming van zijn prominente drumwerk op talloze onvergetelijke
hits.
1952
Lawdy Miss Clawdy
Lloyd Price
1955
Tutti Frutti
Little Richard
1956
Blue Monday
Fats Domino
1957
You Send Me
Sam Cooke
1957
Bonnie Maronie
Larry Williams
1957
I'm Walking
Fats Domino/Ricky Nelson
1957
Rockin' Robin
Bobby Day
1958
Summertime Blues
Eddie Cochran
1958
Rebel Rouser
Duane Eddy
1958
La Bamba
Ritchie Valens
1962
I Can't Stop Lovin' You
Ray Charles
1965
Unchained Melody
The Righteous Brothers
1966
River Deep, Mountain High
Tina Turner/Phil Spector

Spector

Nieuwsbrief Indalopark Santa Susanna

Beste mensen,
Zoals ik jullie in de vorige nieuwsbrief heb meegedeeld heeft het hotel een nieuw computersysteem.
De overgang naar dit nieuwe systeem willen wij voor iedereen goed laten verlopen.
Om missies en andere onduidelijkheden te herstellen breng ik het volgende onder jullie aandacht:
Upgrade
Jullie fans krijgen een gratis upgrade van Half Board naar Full Board.
De voorwaarde hiervoor is dat zij bij boeking de naam van de Band of Artiest moeten opgeven.
Helaas heeft niet iedereen dit gedaan.
Hier en daar hebben we het kunnen achterhalen, zodat het nog gecorrigeerd kon worden.
Om eventuele misverstanden te voorkomen wil ik jullie het volgende vragen:
Kunnen jullie ons een lijst geven met de namen van de Fans die met jullie meereizen?
Graag zo gauw mogelijk. Dat voorkomt heel veel gedoe bij het inchecken.
Alvast heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Henk Galestien.M Esp: + 34 646 681 478 M NL: +31 6 51 53 00 34 E: henkgalestien@gmail.com
Hotel Indalo Park Avda. del Mar, 19
08398 - Santa Susanna (Barcelona)
E: info@indalopark.com
T: +34 93 767 84 55
F: +34 93 767 83 85
Visite: www.indalopark.com

Alleen voor belangstellenden wens ik jullie veel kijk en luisterplezier
Gr.Edu
https://www.youtube.com/watch?v=bkvMQTElm8E Oleh sio : Anis
Pattiasina,Nono Nikijuluw & Edu made by Cees Duifhuizen

Foto: REUTERS
Prince overleden
De 57-jarige zanger Prince is overleden.
De website TMZ is de eerste die meldde dat de legendarische zanger Prince op
57-jarige leeftijd was gestorven. Zijn woordvoerder heeft het treurige feit
inmiddels bevestigd aan persbureau AP.

LONNIE MACK 18-06-1941 - 21-06-2016
Over de gehele wereld werd op 21 april melding gemaakt van het plotselinge overlijden van PRINCE. In de kranten en
bladen verschenen necrologieën en pasten TV-programma's hun programma's aan om het heengaan van deze
veelzijdige artiest te gedenken.
In schril contrast staat de aandacht die de rockgitarist LONNIE MACK ten deel viel die nota bene op de zelfde dag
overleed.

In 1963 kwam hij met de instrumentale versie van CHUCK BERRY'S MEMPHIS de Billboards top-5 binnen en stond
vanaf die datum ruim 50 jaar op de planken waar hij o.a. JAMES BROWN, HANK BALLARD en THE ROLLING
STONES op de podia begeleidde. Met zijn jammerend gitaargeluid en razendsnelle bluesloopjes over de snaren,
beïnvloedde hij een hele generatie gitaristen w.o. STEVIE RAY VAUGHAN, JIMMY PAGE, ERIC CLAPTON,
KEITH RICHARD en RY COODER.
Deze singer-songwriter, gezegend met een blue-eyes-soulstem, heeft een carrière met successen, up's en downs en
meerdere succesvolle comebacks. In 1985 haalt STEVIE RAY VANGHAN hem uit de vergetelheid en speelt mee op
LONNIES CD STRIKE LIKE LIGHTNING wat een wereldwijd succes kent en hem terugbrengt in de schijnwerpers.
Zijn grote hits MEMPHIS en WHAM zitten op een prominente plaats in mijn juxbox en laat ter nagedachtenis aan deze
gitaarheld de nummers deze dagen meerdere keren per dag draaien.
Hans de Wekker

Armand’s Garden Party
Nog een paar weken en het zonnetje komt ons weer warmte brengen, wat voor zomer zullen we nu weer
krijgen? In ieder geval geen zomer met een gardenparty in Hilversum meer.
Animo genoeg maar ja, helaas we worden een dagje ouder, vooral voor Eveline, daarom was ik zo blij dat
bij de laatste party Wieteke toch even langs kwam met Yvonne Keuls voor haar.
Het begon allemaal in 1983 met een paar muzikanten, cd speler er bij en uiteraard eten.
Daar ik toen alle benodigheden van mijn werk mee kon nemen zoals klapstoeltjes,complete bar, hout,
zeilen mocht het regenen èn we waren 33 jaar jonger dus ging alles vlotjes.
In 1992 verhuisde ik naar boslocatie de Anna's Hoeve, dat waren top gardenparty's, met meestal 2
bandjes en gezellige jamsessions. Helaas mijn vrouw Renee ontviel me en was het even over en uit.
In 2003 begon het weer te kriebelen en dus......
Hoofd zakelijk muzikanten met wie ik een goede èn vertrouwde band had en een paar gezellige vrienden
werden uitgenodigd en kwam ik al gauw op 120 -130 mensen. in een tuintje van 7 bij 8 meter, een garage
en gelukkig een lege straat naast mijn flat langs de spoorbaan.
Maar toen kwamen de problemen, wie mogen komen en wie moet ik teleurstellen.
Dat viel bij sommigen verkeerd.Heb wel 500 kennissen dus 280 nee verkopen....
Met dank vooral aan de muzikanten, die zich op hun gemak voelden samen gingen jammen in een
vooral ongedwongen sfeer en gezellig allen bij elkaar langs de spoorbaan naast het huis alle ouwe koeien
weer uit de sloot haalden. Dat alles maak de jaarlijkse meeting uniek. Elk jaar minimaal 30 muzikanten.
George Dankmeyer had 4 jaar geleden een compilatie van de middag gemaakt van alleen de muzikanten
die er toen waren, 39 in getal. Heb de vrijheid genomen zijn foto compleet te maken met diegenen die er
waren door de jaren heen, kwam tot 68 maar het zullen iets meer geweest zijn , kan het ook niet meer
bijhouden
Vele bekende muzikanten waren er zoals Oscar Rex, Dolf de Vries, Freek Franken, Max Tahalele, Simon
Titaley , Edo Hartsteen, Rob Latuperisa, Crazy rockers Ed Woody en Pim, Ben Poetiray Hans Bax , Piet
Danse, Edu Schalk, Riem de Wolff en vele vrienden o.a. Rose Veeren die altijd klaar stond om te helpen.
Helaas.... velen zijn er helaas niet meer, maar niet vergeten.

Armand’s Garden Party
Had nog nagedacht om op verzoek van velen, het in een ander vorm te houden omdat het zo uniek was.
Het punt is, zo'n huiselijke sfeer, in en om de tuin, krijg je nooit weer, waar dan ook!!
Het soms lang wachten in de rij tot je eindelijk in de enige wc in huis terecht kon, alles bij de hand thuis,
iedereen kon in en uit lopen. De plensbuien en wind op de gespannen zeilen en hopen dat het niet naar
beneden komt,ngobrol, flaneren in de zon langs de spoorbaan, b.que, drinken snacks plenty de hele buurt
die mee deinst achter hun huis, uniek!
Daarbij komt nog het lekkere eten van de laatste jaren, gesponsord door Indonesisch Restaurant Soenda
Kelapa Amsterdam.En Magda Burgersdijk die altijd klaar stond de catering tegen kostprijs van de
boodschappen te verzorgen als het nodig was. De snacks van Anita Pinaria en Gerda/Jules
Rademakers die er niet voor terugdeinsden voor iedereen mee te nemen uit eigen zak. En drummer Ben
van de Berg die eens met 700 saté's aankwam omdat het zo gezellig was, de snacks die anderen
meenamen .
Patty en Ed Crawfurd die elk jaar hun complete instalatie belangeloos op stelden en Glenn Kuhuwael die
de rest van de benodigde instrumenten aanvulde met Danny Pattinama en vele anderen.
Een keer een inzameling gehouden voor Help de ouderen uit Soerabaja actie van Ruud Sellier, resultaat
€ 1850! Dit alles "war einmal" helaas.....
Ook kom dan het kostenplaatje om de hoek kijken, waar krijg je een gratis lokatie, drank vrij en waar je
zelf voor het eten kan zorgen met of zonder sponsor? nergens dus....
Beste muzikanten van de gardenparties, lieve niet genoemde helpers, er waren er zoveel door de jaren
heen, lieve mensen die voor een fantastische sfeer zorgden, mensen die ik moest teleurstellen, sorry dat
ik zo'n klein tuintje heb. Iedereen hartelijk dank ook namens Eveline.
Armand Filon

MIJN EERSTE GRAMMOFOONPLAATJE (1)
Over de vraag, wat was je eerste plaatje hoefde ik niet lang na te denken, SEA OF LOVE van Phil Phillips met een
heerlijk, langzaam golvend ritme vol sensuele uitstraling bepaalde mijn voorliefde voor ballads voorgoed. In 1959
gekocht bij platenzaak BOLLAND bij het Hollands Spoor in Den Haag alwaar je altijd wel (Indo)rockers in spé
aantrof en waar de laatste muziek- en bandnieuwtjes werden uitgewisseld.

Rick Berger
In 1950 met de m.s. Otranto in Nederland aangekomen voelde ik mij in 1959 voldoende ingeburgerd om mijn eerste
schreden op het muzikale pad te zetten.
Al snel formeerde ik mijn eerste bandje, THE BEAT BROTHERS, met o.a. de later bekend geworden muzikanten
zoals Robbie van Leeuwen (The Motions/Shocking Blue) en Hans de Wekker (The Giants/The Travel Five/The Hot
Jumpers). Op Zaterdagmiddag werd er bij ons thuis in Scheveningen in de huiskamer vol enthousiasme geoefend
terwijl de heerlijkste geuren uit de keuken opstegen. Mijn moeder bereidde er dan sajoer lodeh, smoor babi en
roedjak manis. De band vloog er na het oefenen op af.

MIJN EERSTE GRAMMOFOONPLAATJE (2)
Met mijn 2e band, THE RHYTHM STRINGS, werd een LP opgenomen die nog altijd de ereplaats van mijn
platenkast bezet. De nummers die er op staan namen wij over van onze rock & rollhelden JERRY LEE LEWIS,
FATS DOMINO en CHUCK BERRY, Jerry met zijn beukende toetsenwerk, Fats met zijn rollende piano-accoorden
plus herkenbaar dialect uit New Orléans en Chuck met zijn opzwepende intro's, lyrische teksten en fameuze
Duckwalk.

Op het in 1981 door LEON DONNARS georganiseerde INDOROCK REVIVAL FESTIVAL in de Haagse Houtrusthallen
waren de THE RHYTHM STRINGS ook van de partij. Er werd een LP opgenomen met tracks van de deelnemende bands.
Op de track van THE RHYTHM STRINGS was Good old EDDY CHATELIN bereid de gitaarsolo voor zijn rekening te
nemen.
Mijn vrouw PETRA was voor mij de inspiratiebron om het nummer SINCE YOU CAME INTO MY WORLD te schrijven
dat nog altijd een belangrijke plaats inneemt op mijn repertoire.
In onze huiskamer in Drunen staat mijn zwarte, elektrische CUSTOM gitaar met witte slagplaat, altijd gestemd, te blinken
op zijn standaard. Ik neem hem regelmatig ter hand en speel dan voor PETRA het voor haar geschreven lied.
Zij heeft het verdiend!

Rick Berger ( The Rhythm Strings)

Uit den ouden doosch Free Line plus 2

Embers Ava 2016

Siegfried

Eddy C & The Crazy Friends

Siegfried

Persbericht
Kallenkote, april 2016
Tante Lien op bezoek bij Indonesische Pasar Siang
Genieten van de Indonesische cultuur op de kleinste, maar gezelligste Indische markt van het Noorden
Indonesische sferen midden in dierenpark Taman Indonesia. Alweer de 11 e Pasar Siang wordt dit jaar
gehouden op 7 en 8 mei 2016. Dit jaar met bijzonder bezoek van de enige echte tante Lien. Wieteke van Dort
zal als de gezelligste Indische tante een bezoekje brengen aan het dierenpark en haar bevinden over de
Loewak en het lekkere eten delen met het publiek.
Uiteraard is er meer cultuur te snuiven op de Pasar Siang. De band Krontjong Toegoe Modern zal zondag
optreden en zangeres Melanie Foeh op zaterdag. Verder is er Balinese Dans, Demonstraties Pentjak Silat,
Angklung en nog veel meer!
Pasar Siang
Genieten van een heerlijke Pidjit massage, live krontjongmuziek, meedoen met de djembe of Angklung, het
kan allemaal op de Pasar Siang in dierenpark Taman Indonesia. Uiteraard zijn er ook heerlijke Indonesische
lekkernijen aanwezig, kun je snuffelen op de Indische markt of bij de rijdende waroeng en genieten van
optredens van Krontjong Toegoe, Melanie Foeh, Bali Ayu Budaya of Pentjak Silat. Kinderen kunnen zich
verkleden in Indonesische kledij, kijken naar ‘Kantjil’, het wayang schimmenspel, of snuffelen tussen Indische
kinderboeken. Daarnaast zijn er diverse kramen met (reis)informatie over Indonesië, sarong kebaya’s,
kookgerei en nog veel meer. Meer informatie over het programma vindt u op www.pasar-siang.nl

Persbericht
Wieteke van Dort als ‘tante Lien’.
Op zaterdag 7 mei zal Wieteke van Dort als tante Lien de gasten van Taman Indonesia kennis laten maken
met haar Indische avonturen en de bezoekers het gevoel geven bij haar in het park ‘op visite ‘ te zijn. Naast
de hilarische uitspraken van tante Lien zal zij ook bekende nummers zoals ‘Arm Den Haag' en ‘Geef mij maar
nasi goreng' ten gehore brengen.
Wieteke van Dort werd op 16 mei 1943 in Soerabaja, Indonesië geboren. Op 14 jarige leeftijd kwam zij met
haar familie naar Nederland om zich in Den Haag te vestigen. Na haar middelbare schoolopleiding ging
Wieteke naar de toneelschool in Amsterdam, waarna ze vier jaar speelde bij de Nieuwe
Komedie/Toneelgroep Arena. In 1978 kwam Wieteke op televisie als Tante Lien in de Late Late Lien Show
van de VARA. Dat had verstrekkende gevolgen. Er kwamen drieduizend brieven na de eerste aflevering en
tot op heden leeft Tante Lien voort.
Maar pas veel later, toen haar kinderen groter werden besloot Wieteke om af en toe ‘s avonds weer op te
treden. Men vroeg telkens om Tante Lien dus in deze creatie bleef zij doorgaan. Zij speelde en zong op
Pasar Malams, in theaters en op Indische feestavonden.

Persbericht
Taman Indonesia
De Pasar Siang wordt jaarlijks gehouden in Taman Indonesia. Dit exotische dierenpark in Kallenkote (bij
Steenwijk) herbergt vele Indonesische dieren, een eethuisje en een winkel, waar een groot aanbod van
Indonesische kleding, Aziatisch voedsel, batikstoffen en interieurartikelen worden verkocht. Een wandeling
door de tuin van Taman Indonesia is een ontdekkingstocht: Indonesische vogels en kleine Aziatische
zoogdieren in een sfeervol aangelegde tropische tuin.
Naam: Pasar Siang
Datum: 7 & 8 Mei 2016
Adres: Kallenkote 53, 8345 HE te Kallenkote
Website: www.pasar-siang.nl / www.taman-indonesia.nl
Organisatie: Taman Indonesia
Email: info@taman-indonesia.nl

EINDE PERSBERICHT
Noot voor redactie.
Voor informatie: & foto’sin een hoge resolutie
M. Wareman, dierenpark Taman Indonesia, T0521-511189, marlisa@taman-indonesia.nl
Tropische groet,
Marlisa Wareman
PS Dierenpark Taman Indonesia dingt nu mee naar de titel 'Gaafste Plek van Regio Zwolle!" Mee eens?
Stem dan nu via deze link, en deel dit bericht! Stemmen kan tot 20 april. https://gokids.nl/gaafsteplek/new?location_id=118
Bedankt!

TEAM ROCK AROUND THE SIXTIES
ELKE ZONDAGMIDDAG VAN 13U TOT 16U
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feelgoodrijwijk.nl
Wij zijn niet meer op de
radio te beluisteren

Radiofe
www.feelgoodrijswijk.nl
Vincent,

Arnold,

Eddy C

en

Hans

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 God dank ik ben een Indo Boy
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
….Ricky Risolles
….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

Indo Privé word gesponsord door
Sir Winston Leisure Center
Gen. Eisenhowerplein 27 • 2288 AH Rijswijk
TEL 070-3 192359 FAX 070-3192430
info@sirwinston.nl

Fred Lammers
Postbus 243• 7600 AE Almelo
TEL 0546- 865811 gsm 06-20582405
info@flamproductions.nl

uw gesprekspartner
voor al uw
feestelijke zaken en
zakelijke feesten
Specialist
in het organiseren
van evenementen
in de Indonesische sfeer
Pasar Malam
Assen/Hengelo/Arnhem

Indo PRIVÉ
tot ziens
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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

