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EXTRA EDITIE
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
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Harry Koster overleden
Op 16 april 2012 jl. is een van de laatste der Mohikanen van de Indo Rock
heengegaan . Harry laat een indrukwekkende carrière achter zich en mag
absoluut ook gerekend worden tot een van de medegrondleggers van de
Nederpop. Het veelal gehoorde verwijt dat de Indorock geen eigen
composities hebben gekend gold zeker niet voor Harry. Hij schreef voor
verscheidene artiesten, waaronder oa. Jack Jersey en schreef tevens film
muziek, zoals de door Franky Franken gezongen song Rocking Ramona uit
de gelijknamige documentaire over de opkomst en ontstaan van de
Indorock.
Ondanks zijn sterk gestel is hij uiteindelijk na een slopende ziekte er toch
nog onderuit gegaan. Harry was zijn leven lang met sport en muziek bezig.
Als paragnost hielp hij vaak andere mensen van hun fysieke en mentale
klachten af. Van de Indorock Legendes zijn er nu maar enkelen van
overgebleven.
De redactie van Indo Privé wenst zijn vrouw Linda en alle familie en nabestaanden veel sterkte toe voor de komende
periode. Hieronder nog een foto van de Black Dynamites uit 1961 waar Harry toen de van leider was.

Pasar Malam Hengelo viert het 75 jarig
jubileum van Rudi van Dalm, de koning
van de Pasar Malam
Dit jaar (2012) viert zanger/gitarist zijn 75
jarig artiestenjubileum.
Rudi is in Nederland vooral bekend van de
vele Pasar Malam optredens. Vandaar dat
Pasar Malam Hengelo bijzonder blij is dat ze
deze artiest hebben kunnen boeken! Zijn
leven is een aaneenschakeling van vele
hoogtepunten. ‘ De jaren zijn
voorbijgevlogen’, aldus Rudi, die nog steeds
als altijd van het optreden met zijn Raindrops
geniet.
In zijn vruchtbare artiestenleven heeft hij
vele anderen artiesten zien komen en gaan en
hij heeft met vele coryfeeën samengewerkt.
Maar een hoogtepunt was natuurlijk zijn
optredens met de Raindrops. Hij hoorde in
1978 zijn kinderen Errol, Cynthia en Linda
een liedje zingen van de bekende Guys and
Dolls, dat klonk zo goed dat een unieke
samenwerking werd geboren waar de
platenmaatschappij direct op inspeelde. De
LP Manisé kwam uit. Het was niet
verwonderlijk dat de eerste LP werd
uitgereikt door Tante Lien, de bekende
Wieteke van Dort. Jaren van succes volgden
elkaar op. De wereld lag aan hun voeten en
ze hebben dan ook in vele landen
opgetreden. Kortom Rudi van Dalm en zijn
Raindrops vormen een unieke formatie waar
we zeker van gaan genieten in Hengelo.
Even terug naar die goed oude tijd, genieten
van Terang Bulang of een van die ander
mooie nummers.

Rudi heeft vele fans die speciaal voor hem naar de Pasar komen. Even terug naar die goed oude tijd, genieten van
Terang Bulang of een van die ander mooie nummers.

Denkt Rudi al aan zijn afscheid? Daar is hij heel duidelijk over: ‘ Een afscheidstournee heb ik nog niet in mijn
gedachten, ik heb er zo veel plezier is en… het lijkt wel of ik jonger wordt’. En inderdaad zijn leeftijd is hem
niet aan te zien. Altijd goedlachs en in voor een praatje met zijn fans. En als je geluk hebt wil hij best wel
even een goede mop met je delen.
Rudi, van harte gefeliciteerd en we gaan van jou en je Raindrops genieten in Hengelo.
Fred Lammers ( Flam Productions)

Bands en artiesten die ook op de Pasar te bewonderen zijn
Presentatie Silvia Elders

Actie
Indonesisch restaurant Sarinah presenteert menu van de maand April
vanaf vrijdag 25 april 2012

Voorgerecht : Soto Madoera
Hoofdgerecht : ajam goreng, sate kambing, tjoemi tjoemi boemboe
ritja, rendang padang, Oblok oblok, babi panggang, sambal goreng terikatjang, lotek betawie, sambal trassi met pandan rijst en nasi koening
: ijs Sjanghai of kokos/doerian ijs
Ter afsluiting koffie met spekkoek
Prijs per couvert € 25,--

Dessert

Restaurant Sarinah is voornemens elke maand een actie te plaatsen voor het menu van
de maand zorgvuldig samengesteld door onze chef-kok.
Tijdig reserveren word geadviseerd.
Indonesisch restaurant Sarinah
Goudenregenplein 4 • 2565 GJ Den Haag
TEL 070-360 15 85
info@sarinah.nl

Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken
1 Donau wellen / Carioca
2 Ajoh Den Haag
3 Somewhere
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

….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel
.…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)
….Andy Tielman
….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
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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

