
 

 

Themalijst 
 

Starten met 
Country & Western 

 

 
 
 
 

  



 

Starten met Country & Western Openbare bibliotheek Kortrijk januari 2017    p. 2 
 

Inleiding 
 

Wat is country & western muziek? 
Countrymuziek is de verzamelnaam voor verschillende muziekstijlen van Amerikaanse muziek, die 

ontstaan is op het platteland in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten en zijn wortels in de 

Amerikaanse volksmuziek heeft. Doorgaans betreft het een zangstem die wordt begeleid door een aantal 

eenvoudige instrumenten: steelgitaar, viool en akoestische gitaar zijn de traditionele, maar 

tegenwoordig worden ook elektrische gitaar en drums gebruikt. 

 

Websites 
 

Enkele websites met meer info over C & W  (allemaal Nederlandstalig) 

http://www.uscountrymusic.nl/deze-site  
http://www.thesangriolas.com/country.html 

 
Twee zeer goede Engelse websites zijn 

http://www.countrystartpage.com/ 
http://www.cmt.com/artists/ 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekstijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangstem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steelgitaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gitaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_gitaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drums
http://www.uscountrymusic.nl/deze-site
http://www.thesangriolas.com/country.html
http://www.cmt.com/artists/
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Boeken in onze collectie 
 

The country music encyclopedia (Melvin Shestack, 1977) 

Magazijn Volwassenen MA 19216 

 

 

 

 

 

The illustrated encyclopedia of country music (1977) 

Magazijn Volwassenen MB 624 

 

 

 

 

 

The encyclopedia of country and western music (Rick Marshall, 1992)     

Magazijn Volwassenen MA 1235 

 

The encyclopedia of  country music (Paul Kingsbury, 1998)     

Magazijn Volwassenen MB 1494 

Ruim 600 pagina's over countrymuziek bevat deze Engelstalige encyclopedie, 

samengesteld door medewerkers van 'Country Music Hall of Fame and Museum', een 

leidend instituut op het gebied van country. Behalve meer dan 1300 beschrijvingen van 

artiesten en bands, gerangschikt op alfabet, bevat het boek tien artikelen over country 

(kleding, oorsprong, invloed van gospel, literatuur, musicologie, Nashville, platenindustrie, songwriting, 

the South en rondreizen). Via de artikelen is een goed beeld te krijgen van de geschiedenis van Amerika's 

volksmuziek. Hierin veel aandacht voor de prille beginners zoals de Carterfamily en Jimmy Rodgers en 

voor bestseller Garth Brooks, maar in de alfabetische beschrijvingen komen ook de iets mindere 'goden' 

aan bod, evenals bijzaken als bijv. square en linedancing, urban cowboy, radioprogramma's, old music 

etc. Verder nog lijsten met de best verkochte albums, awards etc. Royaal (deels in kleur) 

gei ͏̈llustreerd.ontmoetingen met een aantal grote namen: Brel, Gréco, Moustaki, Adamo. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwveh5ILRAhVCXBoKHZhrAiEQjRwIBw&url=http://www.ebay.com/p/Country-Music-Encyclopedia-by-Melvin-Shestack-1977-Hardcover/2778882&psig=AFQjCNGQlAejrawtJxwHSvFP-ESfk3S-dg&ust=1482323705123824
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6bOk5YLRAhVIMBoKHYS4CcoQjRwIBw&url=http://www.45worlds.com/book/title/the-illustrated-encyclopedia-of-country-music&psig=AFQjCNEV7WCkOADVy6OUUmHMF3z0nK1crg&ust=1482323977879932
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Inleiding 
 
De Openbare Bibliotheek Kortrijk heeft een collectie Country &Westernmuziek van een kleine 400 cd’s, 

een paar honderd vinylelpees en 6 boeken. Dit typisch Amerikaans verschijnsel geraakte bij ons volledig 

in de vergeetput tot de film…. 

 
The broken circle breakdown (Felix van Groeningen, 2014) 

Belgisch drama uit 2012 van Felix Van Groeningen, met Veerle Baetens en Johan 

Heldenbergh. Gebaseerd op de gelijknamige Vlaamse theatervoorstelling. De 

temperamentvolle banjospeler Didier wordt verliefd op de zweverige 

tattookunstenares Elise. Ze krijgen een kindje dat dodelijk ziek wordt, waarna ze uit 

elkaar groeien. Cinema.nl geeft 3 (van 5) sterren: 'Even poëtische als energieke film, 

met levensechte personages en fijne bluegrass-soundtrack. 

 

Bekijk en beluister de soundtrack 

https://www.youtube.com/watch?v=7CsIR6fMqU0  

 

 
De gelijknamige cd van The Broken Circle Breakdwon Bluegrass band scoorde ook goed zodat veel live-

voorstellingen volgden 

 
 

Verzamelcd’s 
 

As good as it gets-hillbilly (2000)    76 A/as goo 

100 country greats, vol. 2 (     76 A/ 100 co 

100 country greats, vol .3     76 A/100 co 

Giants of country & western (1987)    magazijn muziek & film 76 cd 27563 

Stars of country &western (1990)    magazijn muziek & film 76 cd 20595 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7CsIR6fMqU0
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdzqGC6oLRAhVDrRoKHTX2ASUQjRwIBw&url=http://www.ultratop.be/nl/album/329d8/Soundtrack-_-The-Broken-Circle-Breakdown-Bluegrass-Band-The-Broken-Circle-Breakdown&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHqYyJo7xO83o4T8MCJvyEoPHNZiw&ust=1482325248752756
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0lt6V6oLRAhUEChoKHWNODAYQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Broken_Circle_Breakdown&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFzRFzVrK1__9-YFJlZobxGheXaog&ust=1482325238384045
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Het begin 
 

Stringbands 

 

Aanvankelijk (in de 19de eeuw) vooral viool en banjo, later kwamen daar 

andere instrumenten bij: gitaar, mandoline maar uitsluitend 

snaarinstrumenten 

 

De eerste country-vedettes 
 

James Charles Rodgers (Meridian, Mississippi, 8 september 1897 - 

New York, 26 mei 1933) was de allereerste country-superster. Hij stond 

bekend als "The Singing Brakeman" en "The Blue Yodeler". Hij schreef de 

meeste van zijn liedjes zelf. De teksten gingen vooral over zijn eigen 

ervaringen: liefdesliedjes, liedjes over het zware leven en over de 

spoorwegen. Ondanks het feit dat er in die periode veel rijzende sterren 

waren, onderscheidde Rodgers zich door zijn unieke stemgeluid. Hij had een 

enorm bereik, en een zeer krachtige stem. Zijn jodelkunsten waren 

ongeëvenaard, en zijn jodels waren erg complex en zaten ingenieus in elkaar. 

De begeleidende muziek op zijn liedjes werd altijd perfect op de inhoud afgestemd. Meestal speelde 

Rodgers ook zelf gitaar en vaak met Louis Armstrong. Blue Yodel No. 1 door Jimmie Rodgers - Rodgers 

bracht twaalf liedjes uit met de titel "Blue Yodel" gevolgd door de nummers 1 tot en met 12 

 

cd 

The songs of Jimmie Rodgers: a tribute (1997)   70 cd 32385 

 

elpees 

  
The number one ballads (1958)     70 VRT vinyl 33584 

Train whistle blues (1986)     70 vinyl 33313 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meridian_(Mississippi)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1933
https://nl.wikipedia.org/wiki/Countrymuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambitus
http://www.google.be/url?url=http://www.45worlds.com/vinyl/album/r25033&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvguDP9OXMAhWIK8AKHR7-DaUQwW4IFTAA&sig2=T5UmvS7rh61k1QdIb_01PQ&usg=AFQjCNELNj_xADKzba5gY-K5BuGZ3QAkfA
http://www.google.be/url?url=http://www.musicstack.com/album/jimmie%2Brodgers/train%2Bwhistle%2Bblues&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiL3brt9OXMAhXKJMAKHYVtBwoQwW4IFTAA&sig2=AhNxyuBtcXeqYc7z0BDqZQ&usg=AFQjCNF_2B02p6steCejc2HSr4T8t2treA
http://www.google.be/url?url=http://www.civilwar.org/education/history/on-the-homefront/2ndsouthcarolina.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz04bC8uXMAhUHAcAKHU9BC-AQwW4IGTAC&sig2=XowkqDeY7CkocyXl_PSSiQ&usg=AFQjCNFXlgSTXJdVgn5AGvVSms6eXFiyWQ
https://www.google.be/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmie_Rodgers_(country_singer)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjL86Hd8uXMAhVrLcAKHQP0CYMQ_B0IXTAP&sig2=ZXYW3mPF01h75WjoINc1mg&usg=AFQjCNF9ZFiI6GLgLKZbt5FrXX4fC-63UQ
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Enkele korte clips van Waiting for a train en Blue Jodel N° 1 

  
 

Roy (Claxton) Acuff (1903-1992 

Hij speelde semi-professioneel honkbal, maar een verwonding in 1929 en een mentale 

instorting in 1930 beëindigden zijn aspiraties voor de New York Yankees te spelen. Hij 

besloot zich op de muziek te richten. Hij reisde naar het zuiden van de Verenigde 

Staten. Hij vormde uiteindelijk een band, „The Crazy Tennesseans“.Acuff werd ook een 

vaste waarde in country-tempel Grand Ole Opry, waar hij overigens in 1953 enkele 

keren het podium deelde met Bobbejaan Schoepen. 

 

Wij hebben alleen maar tracks op verzamelcd’s 

 

Tex Ritter (1905-1974) 

Hij nam meer op dan hij optrad en was de eerste artiest die een contract tekende 

bij het pas opgerichte Capitol Records. 

 

 

 

 

 
High noon: original soundtrack (1983)   68 vinyl 10457 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Records
https://www.youtube.com/watch?v=gbzc77Tz6PA
http://www.google.be/url?url=http://www.discogs.com/Tex-Ritter-High-Noon/release/6361070&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj3p7uo9eXMAhULDMAKHYQ9AAUQwW4IFTAA&sig2=ijR7kKpTvOCwDOfj6Lh6HA&usg=AFQjCNHoesExg7f9aGoqqk1D6ayABoGAkw
http://www.google.be/url?url=http://www.moviemeter.nl/forum/20/2022/1920&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiH44as8-XMAhWIKMAKHQ83D8MQwW4IGDAA&sig2=WhicSp4NL3rW85UErWnZ0g&usg=AFQjCNGaubXUgiuQw9q8fBZW3dl1gJ59Mg
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Frankie Laine (1913-2007) 

In de jaren vijftig maakte Laine een soort tweede carrière door een flinke lijst 

titelsongs voor Hollywoodfilms in te zingen. Zijn gepassioneerd en energiek 

vertolkte versie van de (oorspronkelijk door Tex Ritter gezongen) titelsong van de 

westernfilm High Noon (uit 1952, van Fred Zinnemann, met Gary Cooper en Grace 

Kelly als sterren) leverde hem op slag grote internationale bekendheid en 

populariteit op. In Nederland profiteerde Joop de Knegt met een cover van die 

grote hit flink van het succes mee. Andere films waarvoor hij zong waren Gunfight at OK Corral en 

Bullwhip. Zijn vertolking van de titelsong van de Mel Brooks-film Blazing Saddles leverde hem een 

Oscarnominatie op. Laine zong ook de begintune van de televisieserie Rawhide uit de jaren zestig in; dit 

werd één van de bekendste televisietunes aller tijden. 

 

Elpees 

The golden voice of Frankie Laine   63 VRT vinyl 36962 

Frankie Laine’s greatest hits    63 VRT vinyl 35805 / VRT vinyl 35813 

High noon      63 VRT vinyl 36782 

Frankie Laine’s greatest hits    63 VRT vinyl 35966 

Hell bent for leather      63 VRT vinyl 36781 

The world of       63 VRT vinyl 37175 

 

cd 

Frankie Laine’s greatest hits     magazijn muziek digi 63 cd 28463 

= gedigitaliseerd van bovenstaande elpee 

 

Enkele filmpjes 

  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Titelsong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tex_Ritter&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Western_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/High_Noon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Zinnemann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly_(actrice)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly_(actrice)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_de_Knegt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hit_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunfight_at_OK_Corral&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bullwhip&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mel_Brooks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blazing_Saddles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rawhide_(televisieserie)
https://www.youtube.com/watch?v=2KPplYp7K7M
https://www.youtube.com/watch?v=5sLwPziSznU
https://www.google.be/url?url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankie_Laine&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiBssD98-XMAhUhJMAKHRKjATgQwW4IFTAA&sig2=zpOrjkl9FcFF2GV1o-QnAw&usg=AFQjCNGQcVcTg6ICEScTe96-zc3tEpD_mQ
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Jaren ‘30 
  

Merle Travis (1917 - 1983) 

Merle Robert Travis (November 29, 1917 – October 20, 1983) was an American 

country and western singer, songwriter, and guitarist born in Rosewood, 

Kentucky. His song's lyrics often discussed both the lives and the economic 

exploitation of American coal miners. Among his many well-known songs are 

"Sixteen Tons," "Re-Enlistment Blues," "I am a Pilgrim,"[1] and "Dark as a 

Dungeon." However, it is his unique guitar style, still called Travis Picking by 

guitarists, as well as his interpretations of the rich musical traditions of his native Muhlenberg County, 

Kentucky, for which he is best known today. 

 

Elpee 

Walking’ the strings (1984)    magazijn muziek & film 76 vinyl 15961 

 

Enkele cd’s 

Turn your radio on: 1944-1965 (1998)   76 trav 

Country love (2015)     76 dive 

 

Een voorbeeld van zijn fenomenale gitaarspel 

 

 
 

We hebben geen aparte cd’s van Travis, allen tracks op verzamelcd’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Country_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosewood,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosewood,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Sixteen_Tons
https://en.wikipedia.org/wiki/Merle_Travis#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_as_a_Dungeon
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_as_a_Dungeon
https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerstyle_guitar#Travis_picking
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhlenberg_County,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhlenberg_County,_Kentucky
https://www.youtube.com/watch?v=N8vOTKMqzw4
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW7cO68oLRAhVHQBoKHQ_HBi8QjRwIBw&url=http://waytofamous.com/23588-merle-travis.html&psig=AFQjCNE63uqeTTExTgE02cX3nzySPDOz9w&ust=1482327511429835
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Jaren ‘40 
 

Chet Atkins (1924-2001) 

Chester Burton "Chet" Atkins (Luttrell (Tennessee), 20 juni 1924 - Nashville 

(Tennessee), 30 juni 2001) was een invloedrijk gitarist en producent. 

Atkins produceerde platen voor onder anderen Perry Como, Elvis Presley, Eddy 

Arnold, Don Gibson, Jim Reeves, Jerry Reed, Skeeter Davis, Connie Smith en 

Waylon Jennings. 

Atkins creëerde samen met Owen Bradley de Nashville-sound. In 1973 werd hij 

opgenomen in de Country Music Hall of Fame, in 1995 in de Georgia Music Hall of Fame en postuum in 

2009 in de Musicians Hall of Fame. 

 

Elpees 

The best of, vol. 2 (s.d.)    magazijn Muziek & Film 86 vinyl 2626 

Picks the best (1967)    magazijn Muziek & Film 78 VRT vinyl 34373 

My favourote guitars (s.d.)   magazijn Muziek & Film 76 vinyl 16714 

Hometown guitar (s.d.)    magazijn Muziek & Film 63 vinyl 40443 

It’s a guitar world (1967)   magazijn Muziek & Film 76 vinyl 16692 

For the good times (1971)   magazijn Muziek & Film 76 vinyl 16691 

Alone (1973)     magazijn Muziek & Film 76 vinyl 16689 

The best of (s.d.)    magazijn Muziek & Film 76 VRT vinyl 34684 

Stay tuned (1985)    magazijn Muziek & Film 76 vinyl 16688 

Neck and neck (1990)    magazijn Muziek & Film 76 vinyl 33229 

 

Cd’s 

Workshop (s.d.)    magazijn Muziek & Film 76 cd 16693 

Neck and neck (1991)    magazijn Muziek & Film 76 vinyl 18021 

Sneakin’ around (1992)    magazijn Muziek & Film 76 vinyl 32777 

 

Een medley van enkele van zijn bekende nummers 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luttrell_(Tennessee)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1924
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashville_(Tennessee)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://nl.wikipedia.org/wiki/30_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/2001
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gitarist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Producent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perry_Como
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eddy_Arnold
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eddy_Arnold
https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Gibson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jim_Reeves
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Reed&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeeter_Davis&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Connie_Smith&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waylon_Jennings
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Owen_Bradley&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashville-sound
https://nl.wikipedia.org/wiki/Country_Music_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Music_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Musicians_Hall_of_Fame
https://www.youtube.com/watch?v=i3ZMoymgqbU
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgazR8oLRAhUF1xoKHS5rBNEQjRwIBw&url=http://guitaralliance.com/2013/10/angel-eyes-chet-atkins/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGTATl4YKSQcDq7W11u--ucLL_5pg&ust=1482327550585194
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Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

 

Kitty Wells (Ellen Muriel Deason)(1919-2012) 

Slim Whitman (alias Ottis Dewey Whitman jr)(1923-2013) 

Marty Robbins (1925-1982) 

Oakridge Boys 

 

Jaren ‘50 
 

Jim Reeves (1923-1964) 

James Travis Reeves (Galloway Texas, 20 augustus 1923 – Nashville 

(Tennessee), 31 juli 1964) alias Gentleman Jim was een Amerikaanse 

country-zanger die bekend werd om zijn warme fluwelen stem. 

Maar zijn grootste hit werd He'll have to go wat hij opnam in 

1959/1960 Postuum werd Reeves in 1967 opgenomen in de Country 

Music Hall of Fame, in 1998 in de Texas Country Music Hall of Fame 

en in 2010 in America's Old Time Country Music Hall of Fame. 

 

We hebben ook nog 11 vinylelpees in ons magazijn 

 

Enkele cd’s 

  
The essential Jim Reeves (1995)     76 reev 

The very best of (1981)      76 reev 

Moonlight and roses (1988)     magazijn muziek 76 cd 22945 

 

Enkele filmpjes 

 

  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Texas_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1923
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashville_(Tennessee)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashville_(Tennessee)
https://nl.wikipedia.org/wiki/31_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1964
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Countrymuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangstem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Country_Music_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Country_Music_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Texas_Country_Music_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/America%27s_Old_Time_Country_Music_Hall_of_Fame
https://www.youtube.com/watch?v=nECoA-uVGfw
https://www.youtube.com/watch?v=ucvcoWMFmW8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBgvWQ9YLRAhWJXBoKHdB0CGQQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DSmlaq1ezQRM&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFk8ZvctFEnFEOb1nfTr9-fjB15vg&ust=1482328216419324
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Patsy Cline (1932-1963): romantische liefdesliedjes 

Virginia Patterson Hensley (Winchester (Virginia), 8 september 1932 - Camden (Tennessee), 5 maart 

1963) was een Amerikaanse countryzangeres. Ondanks haar zeer korte leven (ze werd slechts 30 jaar 

oud) was ze één van de meest invloedrijke countryzangeressen in de geschiedenis van de Amerikaanse 

popmuziek. Cline was de achternaam van haar eerste man, Gerald Cline, een bouwmagnaat. Ze trouwde 

in 1953 met hem, en scheidde in 1957. Onder zijn achternaam had ze inmiddels echter zo veel 

bekendheid verworven dat ze die naam aanhield als artiestennaam Cline heeft een ster op de Hollywood 

Walk of Fame en was de eerste vrouw die een plaats kreeg in de Country Music Hall of Fame in 1973. In 

1995 kreeg ze postuum een Grammy Award uitgereikt voor haar gehele oeuvre. 

 

Enkele cd’s 

 
Legendary Patsi Cline (s.d.)    magazijn Muziek & Film 76 cd 20562 

Sweet dreams (1988)     magazijn Muziek & Film 76 cd 20563 

 

Enkele filmpjes 

 

  

 

Johnny Cash (1932-2003 

Johnny (J.R.) Cash (Kingsland (Arkansas), 26 februari 1932 - Nashville (Tennessee), 12 september 2003) 

was een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer-songwriter, acteur en auteur. Hij werd wereldwijd 

bekend als The Man in Black (De man in het zwart) en viel op door zijn diepe baritonstem. Hij was van 

1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto en vanaf 1968 tot aan haar dood, met June Carter Cash, die 

op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash stierf een paar maanden later op 71-jarige leeftijd in het Baptist 

Hospital in Nashville aan de gevolgen van suikerziekte. Hij was een van de invloedrijkste zangers, zowel 

binnen als buiten het country-genre. Zo belandde Johnny Cash in Rolling Stone op de 31e plaats in zijn 

lijst van de honderd grootste artiesten aller tijden.  

We hebben 99 elpees in ons magazijn. 
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Johnny Cash: de biografie (2015)   Muziek & Film 785.73 

 

Enkele cd’s 

The best of (1998)     Muziek Country & Western 76 cash 

Duets (2006)  met June Carter    Muziek Country & Western 76 cash 

 

Enkele filmpjes 

 

  
 

Willie Nelson (1933- 

Willie Hugh Nelson (Abbott, Texas, 29 april 1933) 

Nelson verhuisde naar Nashville (Tennessee) in een poging een platencontract te krijgen. Dat lukte 

aanvankelijk echter niet. Hij tekende wel een contract met Pamper Music die zijn liedjes wel zagen 

zitten, maar zijn performance niet In 1965 kwam Nelson onder contract bij RCA Records en had hij een 

paar kleine hits. Hij raakte echter gefrustreerd door de platenindustrie die hem in een keurslijf 

probeerde te dwingen, verbrak zijn contract, keerde de muziekwereld de rug toe en verhuisde naar 

Austin, Texas. Daar aangekomen besloot Nelson, geïnspireerd door de muziekscene aldaar, weer muziek 

te gaan maken. Zijn populariteit in Austin groeide razendsnel, en Nelson kon zijn eigen muziek maken, 

beïnvloed door rock-'n-roll, jazz, swing en folk. Tegelijk met Nelson behaalde ook Waylon Jennings grote 

successen aan het begin van de jaren zeventig. De twee werden al snel in één adem genoemd in een 

genre dat bekend werd als Outlaw-country ("outlaw" vanwege het feit dat het zich niet hield aan de 

Nashville-standaard). Nelson's imago van "outlaw" (letterlijk: vogelvrij verklaarde) kreeg nog meer 

gestalte toen in 1976 hij samen met Waylon Jennings, Jessie Colter en Tompall Glaser het album 

"Wanted! The outlaws" uitbracht. Dit album werd een groot succes en werd met platina bekroond. 

 

Naast 7 vinylelpees hebben we natuurlijk ook cd’s: een kleine selectie 
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Enkele cd’s 

  
Country music (2010)     Muziek Country & Western 76 nelso 

To all the girls (2013)     Muziek Country & Western 76 nelso 

 

Enkele filmpjes 

 

 
 

Waylon Jennings (1937 - 2002) 

Waylon Jennings (Littlefield (Texas), 15 juni 1937 - Chandler (Arizona), 13 februari 

2002) was een Amerikaans countryzanger en gitarist die in de jaren 70 zijn grootste 

successen behaalde. Jennings wordt gezien als een van de invloedrijkste en 

succesvolste countryartiesten aller tijden en tevens als een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de outlaw-country. Hij is bij veel mensen vooral bekend als 

de verteller uit de tv-serie The Dukes of Hazzard, waarvan hij ook de titelsong 

schreef en inzong. 

 

 

Enkele cd’s 

 

 
Goin’ down rockin’, the last recordings (2012)  Muziek Country & Western 76 jenni 

Greatest hits (1979)      Magazijn Muziek & Film 78 cd 33340 
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Enkele filmpjes 

 

 
 

Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

 

Charlie Rich (1932-1995) 

Lee Marvin (1924 

Marvin Rainwater (1925-2013) 

Porter Wagoner (1927 - 

Don Gibson (1928 - 2003) 

Jimmy (Ray) Dean (1928 - 2010) 

Ian (Dawson) Tyson (1933- 

Glen Campbell (1936 – 

Billy Jo Spears (1937 -2011) 

Hank Williams Jr. alias Randall Hank Williams , alias Bocephus (zoon van Hank Williams sr.) (1949-) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mDjWBxUbAhE
https://www.youtube.com/watch?v=E1-_cZoUOEE
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Jaren ‘60 
 

Loretta Lynn (geboren Loretta Webb (1932-) 

Loretta Lynn is de dochter van een mijnwerker. In de 
jaren zestig van de twintigste eeuw groeide zij uit tot 
een van de belangrijkste countryzangeressen. Zij 
schreef bijna al haar nummers zelf en putte daarbij 
rijkelijk uit haar turbulente leven. Begin jaren negentig 
besloot zij het rustiger aan te gaan doen, maar in 2004 

maakte zij een comeback met het album Van Lear Rose, dat zij maakte in samenwerking met Jack White 
van de groep The White Stripes. 

In 1983 werd Lynn opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame, in 1988 in de Country Music 
Hall of Fame, in 1992 in de Kentucky Music Hall of Fame en in 1998 in de Country Gospel Music Hall of 
Fame. 

 

Enkele cd’s 

 

  
Van Lear rose (2004)      Muziek Country & Western 76 lynn 

Full circle (2016)      Muziek Country & Western 76 lynn 

 

Enkele filmpjes 
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Merle Haggard (Oildale, 6 april 1937 – Palo Cedro, 6 april 2016) 

Haggard wordt beschouwd als de invloedrijkste songwriter in countrymuziek sinds Hank Williams. Hij 

zingt over bekende onderwerpen: gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk - maar met het soort 

directheid voortkomend uit persoonlijke ervaring. Meer dan 400 artiesten hebben een versie 

opgenomen van zijn hit Today I Started Loving You Again.[1] 

 

Maakte de soundtrack van Bronco Billy (1980)   68 vinyl 11629 

 

Enkele cd’s 

 
Working in Tennesse (2011)     Muziek Country & Western 76 hagga 

Evergreens (1988)      Magazijn Muziek & Film 76 cd 22982 

 

Enkele filmpjes 

 

  
 

Tammy Wynette (Itawamba County, Mississippi, 5 mei 1942 – Nashville, Tennessee, 6 april 

1998), wordt ook wel de "First Lady of Country Music" genoemd. Ze is het bekendst geworden door haar 

single Stand by your man, maar had in totaal 17 nummer 1-hits in de Verenigde Staten in de jaren 60 en 

70. 

 

Enkele cd’s 

Anniversary: 20 year of hits (1987)    Magazijn Muziek & Film 76 cd 22962 

Greatest hits (1990)      Magazijn Muziek & Film 76 cd 22963 

 

 

 

Haar tophit 
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Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

 

Kenny Rogers (1938 - 

Don Williams (1939- 

Lorne Green (1915 - 1987) (bekend als Pa Cartwright in de westernserie ‘Bonanza’) 

Lee Hazlewood (1929-2007) met Nancy Sinatra  

Billy Swan (1942 - 

John Denver (1943-1997) 

Sandy Posey (1944- (pas in de jaren ‘70 in de Country 

Dolly Parton (1946- 

Lynn Anderson (1947-2015) 

Emmylou Harris (1947 -   

Barbara Fairchild (1950 - 

Jameson ‘Junior’ Brown (1952 - 

Bellamy Brothers 

The Flying Burrito brothers 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DwBirf4BWew
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Jaren ‘70 
 

Billy Jose Shaver (1939 - 

Jimmie Dale Gilmore (1945 - 

Linda Ronstadt (1946- 

 

Lucinda Williams (1953 - 

Het succes kwam met haar vijfde album Car Wheels on a Gravel Road, dat in 1998 

uitkwam en zij samen met Roy Bittan had geproduceerd. Gurf Morlix die haar vanaf 

1985 als gitarist begeleidde, haakte in 1996 af als producer, uit frustratie over het 

voortdurend uitstellen van het nieuwe album, maar speelde wel op enkele nummers 

mee, evenals gastartiesten als Steve Earle, Buddy Miller, en Emmylou Harris. Het 

album betekende haar doorbraak bij een groter publiek, kreeg een Grammy Award 

en leverde goud op. Het album bevatte de single "Still I Long for Your Kiss" uit de film The Horse 

Whisperer van Robert Redford. Williams ging samen met Bob Dylan en alleen op tournee om het album 

te promoten. 

 

Enkele cd’s 

 

  
Car wheels on a gravel road (1998)    Magazijn Muziek & Film 78 cd 23697 

The ghosts of highway 20 (2016)    Muziek pop 78 willi 

 

Een filmpje 
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Stan Ridgway (1954- 

In 1977 begon Ridgway zijn muzikale carrière bij zijn band Wall of 

Voodoo. De band scoorde in 1983 een hit met Mexican Radio. In 1983 

ging Ridgway solo. Zijn bekendste single is Camouflage uit 1986 

 

 

 

Enkele cd’s 

  
Mosquitos (1989)      Magazijn Muziek & Film 78 cd 10066 

The big heat (1988)      Magazijn Muziek & Film 78 cd 3773 

 

Zijn tophit 

 

 
 

Nog enkele namen uit die periode 

 

John Doe (1953- (solo van 1975 (met the Sadies vanaf 1994) 

Nanci Griffith (1953 – 

Steve Earle (1955- & Dukes 

Reba McEntire (1955- 

Patty Loveless (1957- 

Tanya Tucker (1958 - 

(James) Darrell Scott (1959 - 

(Kenneth) Dale Watson (1962- 

Robin & Linda Williams 

Major Dundee Band (Nederlandse groep) 

Don Michael Sampson  

Rory McNamara 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wall_of_Voodoo&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wall_of_Voodoo&action=edit&redlink=1
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http://miamivice.wikia.com/wiki/Stan_Ridgway
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Vanaf jaren ‘80 
 

Dwight Yoakam (1956 –  

Yoakam begon met zijn muziekcarrière in Nashville met 

countrymuziek, zijn carrière wilde hier niet vlotten dus besloot hij 

toen om te verhuizen naar Los Angeles. Hij schreef zijn muziek zelf 

en trad daar op buiten de traditionele countryclubs. In 1986 bracht 

hij in eigen beheer zijn eerste album uit, Guitars, Cadillacs, Etc., Etc.. 

Het nummer Honky Tonk Man van deze album werd als countrylied 

als eerste in deze genre uitgezonden op MTV. Hij is ook de meest optredende zanger in de geschiedenis 

van de televisieserie The Tonight Show. 

 

Enkele cd’s 

  
This time (1993)     Magazijn Muziek & Film 76 cd 22961 

Blame the vain (2005)     Muziek Country & Western 76 yoaka 

 

Een filmpje 
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Garth Brooks (1962 – 

Brooks leverde een grote muzikale bijdrage aan countrymuziek 

in de jaren negentig. Hij verscheen uit het niets zonder de 

stereotypen van mannelijke country sterren en had meteen 

grote commerciële successen doordat hij elementen uit 

popmuziek en rockmuziek integreerde in zijn liveoptredens. Al 

snel begon de countrystijl zijn muziek te domineren en de 

verkopen van zijn platen schoten omhoog. 

Brooks genoot van zijn succesvolle carrière, met 70 hitsingles en 15 albums die in de hitlijsten hebben 

gestaan achter zijn naam.  

Na ongeveer een decennium muziek te hebben gemaakt, kondigde Brooks in 1999 aan te stoppen met 

muziek en optredens. Hij wilde zich richten op het opvoeden van zijn dochters. Hij verdween net zo snel 

uit de muziekwereld als dat hij gekomen was. Voor veel fans van over de hele wereld blijft hij een 

legende. 

 

Enkele cd’s 

  
In pieces (1993)      Magazijn Muziek & Film 76 cd 20556 

Man against machine (2014)    Muziek Country & Western 76 brook 

 

Een filmpje 
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Dixie Chicks 

De Dixie Chicks werd opgericht in 1989 in Dallas, door de zusters 
Martie en Emily Erwin, Laura Lynch en Robin Lynn Macy. Hun 
muziekstijl was bluegrass, en ze brachten hun eerste cd uit in 
1990, Thank Heavens for Dale Evans. Hun vierde album, Wide 
Open Spaces, de eerste met Maines als zangeres, verkocht 12 
miljoen exemplaren in de Verenigde Staten. 

In maart 2003 zei Natalie Maines (die uit Texas komt) tijdens een concert in Londen dat ze zich schaamde 
dat de President van de Verenigde Staten (Bush) ook uit Texas kwam. Deze opmerking viel aan de 
vooravond van de Irakoorlog in verkeerde aarde bij de conservatieve zuidelijke fans, die het beledigend 
vonden dat Maines de president in het buitenland had bekritiseerd. Hierop volgde een boycot van hun 
muziek in de Verenigde Staten. 

Enkele cd’s 

 
Wide open spaces (1998)     Muziek Country & Western 76 DIXIE 

Fly (1999)       Magazijn Muziek & Film 76 cd 32910 

 

Een filmpje 
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https://www.youtube.com/watch?v=UFpaHMqz0nM
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Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

 

Mark Chesnutt (1963 - 

Kristin Mooney (1963 - 

Eva Cassidy (1963 - (zingt diverse genres: gospel, soul, jazz, pop, blues, folk) 

Eddie Spaghetti (1967 - 

Ilse Delange (Nederlandse) 

The Judds (duo) 

The Mavericks  

Austin Lounge Lizards 

Alan Jackson (1958 - 

Mark Olson (1961- & Gary Louris (1955- (allebei solo, maar ook samen 

K .D. (Kathryn Dawn) Lang (1961 - (zelf schrijft ze haar naam als “ k.d. lang”) 

Tara Nevins (met de groep Donna the Buffalo) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vanaf de jaren ’90 staan er geen echte vedetten of toppers meer op, dus geen bio’s meer en geen 

filmpjes maar gewoon een opsomming van de artiesten.  

Gebruik onze catalogus om te zien wat we ervan hebben. 
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Vanaf ‘jaren 90 
Kim Richey (1956- 

Toby Keith (1961 - 

Toni Price (1961 - 

Lee Ann Womack (1966- 

Jesse Malin (1968- (eigenlijk een (punk)-rocker, die een zijsprong in de country maakt 

Kenny Chesney (alias Kenneth Arnold Chesney)(1968- 

Gretchen Wilson (1973 - 

Gery de Lisle (1973 -  

Jess Klein (1974 - 

Tift Merrit (1975 - 

Josh Turner (alias Joshua Otis turner)(1977- 

LeAnn Rimes (1982 - 

The Sadies 

Susan James 

Hackensaw Boys 

 

Vanaf jaren 2000 
Shooter Jennings (1979  

Elizabet McQueen & the Firebrands 

Dirty Habit Country Club 

Elizabeth Cook (1972 - 

Lindi Ortega (1980- 

Holly Audrey Williams (1981), kleindochter van Hank Williams sr. 

Easton Corbin (1982 - 

Ashton (Delilah) Shepherd (1986 -  

Martha Scanlan 

Little Willies 

Debbie Nunn (ook pop & rock) 

Lady Antebellum (groep) 

 

Vanaf jaren 2010 
Robby Longo (Genk, 1981 - : bekend van Voice van Vlaanderen 

JP Harris (1983 - 

Bruno Deneckere  & Nils De Caster (belgen oa. vroeger bij de rockgroep The Pink Flowers) 

Justin (Cole) Moore (1984 - 

Robert Ellis 

Kelley Mickwee 
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Hillbilly 
Aanvankelijk was dit een pejoratieve term, die sloeg op op aan lager wal geraakte migranten in het 

Appalachengebied. Maar de hillbilly-muziekstijl werd populair van de jaren ‘20 van de 20ste eeuw 

 

The Carter Family 
De Carter Family was een, van het Amerikaanse platteland afkomstige, 

countrymuziekgroep die optrad tussen 1927 en 1943. Hun Hillbillymuziek was van 

grote invloed op zowel de latere bluegrass, country, pop- als rockmuziek. 

 

 

 

 

On border radio-1939, vol. 1 (1996)    Magazijn Muziek & Film 76 cd 1251 

 

 

 

 

 

Bluegrass 
De term bluegrass zou afkomstig zijn van een grassoort uit Kentucky, die een blauwe schijn krijgt bij het 

bloeien in de lente.  De zang wordt begeleid door volgende instrumenten : Mandoline; 5-snarige banjo; 

Viool; Dreadnoughtgitaar; Contrabas; Dobro of resonatorgitaar Typische bluegrass is altijd akoestisch. Er 

wordt hooguit gebruikgemaakt van microfoons om het geluid te versterken en van een elektrische 

basgitaar als een contrabas niet beschikbaar is. 

 

Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

 

Mark Chesnutt (1963 - 

Kristin Mooney (1963 - 

Eva Cassidy (1963 - (zingt diverse genres: gospel, soul, jazz, pop, blues, folk) 

Eddie Spaghetti (1967 - 

Ilse Delange (Nederlandse) 

The Judds (duo) 

The Mavericks  

Austin Lounge Lizards 

Alan Jackson (1958 - 

Mark Olson (1961- & Gary Louris (1955- (allebei solo, maar ook samen 

K .D. (Kathryn Dawn) Lang (1961 - (zelf schrijft ze haar naam als “ k.d. lang”) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Countrymuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/1927
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hillbilly
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bluegrass
https://nl.wikipedia.org/wiki/Countrymuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Popmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carter_Family_1927.jpg
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Bill Monroe (1911-1996) was de grondlegger van het genre 

Hij ontwikkelde de muziekstijl bekend als bluegrass, die genoemd is naar zijn begeleidingsband the Blue 

Grass Boys, op hun beurt weer genoemd naar zijn geboortestaat Kentucky. Monroes actieve carrière 

omspande zestig jaar als zanger, instrumentalist, componist en bandleider. Als mandolinespeler bracht 

Monroe een virtuositeit in countrymuziek die daarvoor ongekend was. In 1945 nam hij Earl Scruggs aan 

die hetzelfde deed voor de banjo. Deze groep, waarvan ook zanger/gitarist Lester Flatt deel uitmaakte, 

wordt beschouwd als de eerste echte bluegrassband. 

Meer dan 150 muzikanten maakten over de jaren deel uit van the Blue Grass Boys. Velen hiervan werden 

later sterren op eigen kracht, 

 

Enkele cd’s 

 

 
Live duet recordings 1963-1980 (2000) – met Doc Watson  Muziek Country & Western 76 monro 

The legend lives on: the father of bluegrass (2005) Muziek Country & Western 76 monro 

 

Een typisch filmpje uit 1965 

 
 

 

Voor wie er niet genoeg van krijgt nog enkele namen uit die periode 

Orville ‘Bennie’ Hess (1914-1984) 

Earl Scruggs (1924-2012) 

Bryan Sutton (1973 - (hij speelt ook gewone country 

Sturgill Simpson (1978 - 

Hayseed Dixie (groep sinds 2001) 

Crooked Still (groep actief van 2001 tot 2011) 

Dave Rawlings Machine 

Bradley Walker 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bluegrass
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kentucky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandoline_(instrument)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Countrymuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Earl_Scruggs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banjo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lester_Flatt
https://www.youtube.com/watch?v=KYTvj9Z_rlo
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Tex-Mex (Conjunto) 
Ontstaan in het grensgebied tussen Texas en Mexico door aan de gitaar, bas en drum een accordeon toe 

te voegen. Daaruit volgt een mengstijl van rock’n-roll, blues en country, waarbij Latijns-Amerikaanse 

dansen (bolero & ranchero) gecombineerd worden met Europese (wals & polka) 

 

Flaco Jimenez (1939) 

Met de groep Los Caporales speelde Jiménez verschillende jaren 

in de omgeving van San Antonio en hij nam al 

grammofoonplaatjes op toen hij nog maar vijftien jaar was. 

In 1960 trad hij enkele jaren op met Doug Sahm (beter bekend 

van Sir Douglas Quintet). Daarna ging Jiménez naar New York en 

speelde daar met Dr. John, David Linsey, Peter Rowan, Ry 

Cooder en met Bob Dylan. 

Ry Cooder hielp Jiménez aan een bredere bekendheid waardoor hij regelmatig buitenlandse tournees 

maakte en een graag geziene medewerker is bij opnames van andere muzikanten. 

 

Enkele cd’s 

  
Un mojado sin licencia (1993)     Wereldmuziek 86 mexic jimen 

Flaco’s amigos (1988)      Magazijn Muziek & Film 86 cd 6225 

 

Twee opzwepende filmpjes 

 

  
 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1960
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ry_Cooder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ry_Cooder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
https://www.youtube.com/watch?v=d2ZSxu8NcPU
https://www.youtube.com/watch?v=jN4wuPCun3w
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj86_-n2IXRAhXIvRQKHTB9Ce4QjRwIBw&url=http://arhoolie.org/flaco-jimenez-interview/&psig=AFQjCNGmV_cR8S6SLrTEc0gkoYMIRXYHbQ&ust=1482423571798020
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Cajun & Zydeco 
Muziek (vooral dansmuziek) uit het franstalige zuiden van de USA (Louisiana) van migranten uit het 

noorden en Canada. Accordeon speelt een hoofdrol. Bij Cajun komt er viool bij. 

 

Clifton Chenier (1925 - 1967) 

was de eerste Creool die Grammy Award kreeg op de nationale televisie. Met een mix 

van Franse en Cajun two-steps en walsen uit het zuidwesten van Louisiana met New 

Orleans R&B, Texas blues en big band jazz, creëerde hij de moderne geluiden van 

zydeco. Na zijn overlijden werd zijn werk voortgezet door zijn zoon C.J. Chenier. 

 

 

Enkele cd’s 

  
Live 1966 (2000)     Magazijn Muziek & Film 70 cd 42210 

Sings the blues (1993)     Magazijn Muziek & Film 85 cd 20888 

 

Bekijk hem live 

  
Nog enkele namen  

 

Buckwheat Zydeco (1947 - 

D.L. (Doris Leon) Menard (1932- 

Rockin’ Dopsie  

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cajun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cajun
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Two-step&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wals_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louisiana_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhythm-and-blues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Texas_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zydeco
https://www.youtube.com/watch?v=yteXz_J1Nlk
https://www.youtube.com/watch?v=j52eDEQztx8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTyf332oXRAhUHUhQKHbmvDPYQjRwIBw&url=http://www.cjchenierandtheredhotlouisianaband.com/CJ_Chenier/Clifton_Chenier.html&psig=AFQjCNF6HE83JbD8MAQ1Ld9D0YuWhETrcA&ust=1482424280362322

