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Ontdek de populairste 
concerten in Londen met deze gids voor muziek 
in de bruisende stad.

N°1



- 
Pa

d
d

in
g

to
n 

b
ea

r

 

2

 

3

IN
 L

O
N

D
E

N
 

E
V

E
R

Y
O

N
E

 I
S

 

D
IF

F
E

R
E

N
T

, 
A

N
D

 T
H

A
T

 

M
E

A
N

S
 A

N
Y

O
N

E
 C

A
N

 

F
IT

 I
N

. 

4  Waarom Londen?
5 Hoofdstad van de muziek
6 "Does she wanna go to Soho?"
7 Let's get jazzy!
8 Dancing Camille
9 The big five
16 Sony & Shazam
20 De legende onder de legendes
21 Persoonlijke ervaring

Inhoudsopgave



 

4

 

5

WAAROM LONDEN?
Het is duidelijk dat Londen een plaats heeft in de 
muziekgeschiedenis. Vaughan Williams schreef 
een ‘Londense’ Symfonie. Haydn componeerde 
er 12 alhoewel dit misschien niet veel zegt over de 
stad. Elgar vierde de aardse kracht van Londen 
in zijn ‘Cockaigne Ouverture’. Dit is een woord 
dat werd gebruikt door de Victorianen voor een 
verwijzing naar een algemeen ‘Cockney’ ondeu-
gendheid. Holst herdacht Hammersmith in een 
prachtig klein meesterwerk voor harmonieorkest.

Maar hoe Londen zich verhoudt tot de andere 
belangrijke muziekpolis in de wereld is minder 
duidelijk. Eén opmerking is dat Londen voorloper 
was toen het de wijde wereld omarmde en in-
ternationale musici verwelkomde om deel uit te 
maken van het feest. Internationale muzikanten 
zijn altijd binnengestroomd en hebben ervoor 
gezorgd dat er een meer gemengde demografie 
van creativiteit en prestaties zijn dan we somsb 
graag zouden willen toegeven.

Dat zij eerder naar Londen kwamen van plaats 
een andere Engelse stad die aanspraak maakt 
op de culturele betekenis. Dit komt omdat de 
hoofdstad, terecht of onterecht, altijd de koplop-
er was van het economische en artistieke leven 
van het land, in een mate die elders in Europa 
niet voorkwam. Duitsland, waar de macht eeu-
wenlang verdeeld was onder rivaliserende prin-
sdommen had elk zijn eigen hof en ambities en 
was naast Engeland de grootste speler was.

HOOFDSTAD VAN DE MUZIEK

U kan zichzelf misschien afvragen waarom wij uit alle 
steden net Londen hebben gekozen, en we hopen dat ook 
u na het lezen van dit bruisende reismagazine helemaal 
verkocht bent aan deze culturele stad. Van swish jazz-
clubs tot beroemde opnamestudio’s - er is een hele reeks 
iconische muzieklocaties te ontdekken. Om nog maar te 
zwijgen van de Yamaha London Music-winkel, diep in het 
hart van de stad. 

Londen trok onze aandacht wegens het multiversum van 
muziek, van pop tot rock tot jazz. Een rijkelijk spectrum om 
extra van te genieten. Het is niet voor niets de geboort-
estad van de welbekende Adele. De stad biedt je zoveel 
meer dan platen, cd’s en Spotify links. Zo zijn er ontelbaar 
veel jazzclubs, waar ook wij kennis mee hebben mogen 
maken. 
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“DOES SHE WANNA GO TO SOHO?”

LET’S GET 
JAZZY!

Wie van jazz houdt, moet zeker Londen eens 
gaan bezoeken. Er zijn talloze jazzclubs die al 
jarenlang succes hebben. Laten we meteen be-
ginnen met het grootste icoon, namelijk Ronnie 
Scott. Deze jazzclub is een van de bekendste 
ter wereld. Sinds 1959 hebben ze al meerdere 
grote namen mogen hosten. Onder andere Ella 
Fitzgerald en Chet Baker. Het was ook het decor 
voor het allerlaatste optreden van Jimi Hendrix.

Tot op de dag van vandaag is Ronnie Scott 
een stop voor veel opkomende artiesten. Cold-
play, Mumford & Sons en de Arctic Monkeys zijn 
slechts enkelen die vroeg in hun carrière optre-
dens bij de bekende jazzclub speelden. De club is 
zeer gezellig en elegant ingekleed met perfecte 
akoestiek dat de muziek tot zijn recht brengt.

Je noemt dit deel van Londen aan 10 mensen en 
je zult waarschijnlijk 10 verschillende meningen 
over de plaats horen. Natuurlijk gaan wij het het 
hebben over de muziekscene van Soho en een 
kijkje nemen in de moderne geschiedenis.

Naast de studio die in  Marquee is opgezet, zijn 
er andere opname- en productieruimtes in-
gericht voor Britse en enkele Amerikaanse bands 
en artiesten om hun materiaal op te nemen en 
te produceren. Trident Studios, opgericht in 1968 
in St. Anne’s Court, heeft enkele van ‘s werelds 
beroemdste albums en liedjes opgenomen, ev-
enals de Britse muziekgeschiedenis. Beginnend 
met  “My Name Is Jack” van Manfred Mann, 
werd de studio opgericht als een van de beste 
opnamelocaties in het land. The Beatles zijn 
misschien bekender vanwege hun gebruik in 
de Abbey Road Studios, maar de uitstekende 
Ampex-machines van Trident fascineerden de 
Beatles. “Hayjude” werd daar opgenomen op 31 
juli 1968.

Het waren niet alleen live-acts die Soho zijn 
unieke plaats in de muziekgeschiedenis gaven. 
Naast de studio die in The Marquee was op-
gezet, werden er andere opname- en produc-

tieruimtes opgericht voor Britse en enkele Amer-
ikaanse bands en artiesten om hun materiaal op 
te nemen en te produceren. Trident Studios, op-
gericht in St Anne’s Court in 1968, heeft een aan-
tal van de meest beroemde albums en liedjes 
gezien, niet alleen in de Britse muziekgeschie-
denis, maar in de wereld, daar opgenomen. 

Beginnend met Manfredd Mann’s “My Name’s 
Jack”, werd de studio gelanceerd als een van 
de beste opnameruimtes in het land. The Beat-
les zijn misschien meer bekend om hun gebruik 
van Abbey Road-studio’s, maar de superieure 
Ampex-machines in Trident trokken The Beatles 
aan. “Hey Jude” werd daar opgenomen op 31 
juli 1968; verschillende nummers van The White 
Album werden daar ook opgenomen door Mc-
Cartney, Lennon, Starr en Harrison.



The big 
five

Wereldsteden hebben allemaal een grote gemeenschappelijkheid en dat is 
de aanwezigheid van cultuur en een grote portie geschiedenis. Iconen tot 
legendes en mensen die een afdruk hebben nagelaten op deze grote blauwe 
bol. Londen is een hub van s’werelds grootste muzikale genieën. Dit is onze 
top 10 lijst van beste muzikale artiesten.

Dancing Camille
Natuurlijk moesten we een kijkje gaan nemen 
in de wereldberoemde jazz club Ronnie Scott. 
We wisten niet goed wat we moesten verwacht-
en, maar gingen er met een open mind naar-
toe. Toen we er binnen wandelde, voelden we 
een bepaalde sfeer hangen. De ruimte gaf een 
magisch en mysterieus gevoel. Er zijn mensen 
die je begeleiden naar je plek en dan krijg je me-
teen de vraag of je iets zou willen eten of drink-
en. Je hebt dus de keuze om een avondmaal te 
nemen terwijl de artiest aan het spelen is. Dan 
was het nog even wachten voor Camille Bertault 
werd aangekondigd, de zangeres waarvan wij 
haar nieuwe muziek hebben mogen leren ken-
nen. Er werd vriendelijk verzoekt om stil te zijn 
tijdens het optreden. Je kon duidelijk merken dat 
er veel respect was voor de artiest en dat ieder-
een genoot van zijn/ haar tijd daar. 

De video ging viraal met meer dan 1 miljoen 
views binnen enkele dagen.

Met een opmerkelijke stem die vakkundig het 
brede scala aan toonladders van muziekinstru-
menten repliceert, tilt Camille Bertault, die een 
sterke affiniteit heeft met klassieke Blue Note-
Jazz, scatzang naar een heel nieuw niveau. 

Het was haar debuut op het hoofdpodium van 
Ronnie Scott. Grotendeels van haar liedjes war-
en Frans. Ze wist zelf te vertellen dat ze het leu-
ker vond om in het Frans te schrijven aangezien 
dit haar moedertaal is en ze zich beter kan inlev-
en in deze taal.

Ze heeft al meerdere albums uitgebracht en is 
momenteel bezig met haar nieuwe album. Ze 
werkt hiervoor samen met ACT music, het album 
zal uitkomen in 2022.

Camille Bertault is een jazz zangeres, songwriter 
en actrice. Haar leven veranderde bijna van de 
ene op de andere dag sinds ze een video van 
haar vocalisatie op John Coltrane’s ‘Giant Steps’ 
plaatste. Ze schreef Franse teksten voor een van 
de bekendste en moeilijkte composities van John 
Coltrane en de rest is geschiedenis. 
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De britse Adele 
Laurie Blue 
Adkins MBE geboren op 5 
mei 1988, is een popzangeres uit Tottenham 
(Londen). In 2008 brak ze door bij het grote pub-
liek met haar album 19 en singles als ‘Chasing 
Pavements’ en ‘Make You Feel My Love’. In 2010 
en 2011 had ze grote hits met ‘Rolling in the Deep’, 
‘Someone Like You’ en ‘Set Fire To The Rain’ van 
haar tweede album 21. Ze schreef het nummer 
‘Skyfall’ voor de gelijknamige James Bond-film 
in 2012. In 2015 kwam haar langverwachte derde 
album 25 uit. De eerste single van dit album was 
‘Hello’. De single bereikte direct na de release 
wereldwijd nummer 1. De single en het album 
braken wereldwijd records, dit album verkocht 
in de eerste twee weken meer dan drie miljo-
en exemplaren. Verder werden When We Were 
Young en Water Under the Bridge ook hits. In 
2021 kwam het vierde album 30 uit. De leadsin-
gle Easy on Me werd opnieuw een wereldhit en 
bereikte meteen in veel landen nummer 1.

The Rolling Stones 
(vaak aangeduid als de Stones) zijn een Britse 
rock-’n-rollband die actief is sinds 1962. Naast 
rock ‘n’ roll en rock speelt de band ook stijlen als 
blues, hard rock, country,  punk en reggae.

Sinds The Rolling Stones werden opgericht in 
1962, hebben ze meer dan vijfentwintig studio-
albums uitgebracht, waaronder de klassiekers 
Exile on Main St., Let It Bleed, Goats Head Soup, 
Beggars Banquet en Sticky Fingers. In 2016 
brachten de Stones het album Blue & Lonesome 
uit.

The Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger 
(zang), Ron Wood (gitaar) en Keith Richards (gi-
taar). De bekendste leden zijn Brian Jones (op 8 
juni 1969 uit de band en overleed op 3 juli 1969), 
Mick Taylor (stopte in 1974), Bill Wyman (stopte 
in 1993), Charlie Watts (overleed op 24 augustus 
2021) en, hoewel alleen officieel in de beginjar-
en, toetsenist Ian Stewart.

Watts overleed in 2021 op 80-jarige leeftijd in 
een Londens ziekenhuis. Het overlijden van de 
band werd aangekondigd op 13 juni 2022.
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geboren op 14 september 1983, was een En-
gelse zangeres en songwriter. Ze stond bek-
end om haar diepe, expressieve alt vocalen 
en haar eclectische mix van muziekgenres, 
waaronder soul, rhythm and blues en jazz.

Winehouse was tijdens haar jeugd lid van het 
National Youth Jazz Orchestra. In 2002 tekende 
ze bij Simon Fuller’s 19 Management en nam 
al snel een aantal nummers op voordat ze een 
publishing deal tekende met EMI. Via deze pla-
tenuitgeverij kreeg ze ook een werkrelatie met 
producer Salaam Remi. Winehouse’s debuutal-
bum, Frank, werd uitgebracht in 2003. Veel van 
de nummers op het album waren beïnvloed 
door jazz en, op twee covers na, mede ges-
chreven door Winehouse. Frank was een kritisch 
succes in het Verenigd Koninkrijk en werd ge-
nomineerd voor de Mercury Prize. Met het num-
mer “Stronger Than Me” won ze de Ivor Novello 
Award voor Beste Hedendaagse Song van de 
Britse Academy of Songwriters, Composers, and 
Authors.

Amy Winehouse stierf aan alcoholvergiftiging op 
23 juli 2011, op 27-jarige leeftijd. Na haar dood 
werd Back to Black tijdelijk het best verkochte 
Britse album van de 21ste eeuw. VH1 plaatste 
Winehouse op de 26ste plaats op hun lijst van 
de 100 Grootste Vrouwen in de Muziek.

Amy Jade 
Winehouse

David Robert Jones OAL 
(8 januari 1947 - 10 januari 2016), beter bekend als David Bowie, was een En-
gelse singer-songwriter, acteur en leidende figuur in de muziekindustrie. Hij 
wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke muzikanten van de 20e 
eeuw. Bowie werd geprezen door critici en muzikanten maar vooral voor zijn 
vernieuwende werk tijdens de jaren-70. Z’n carrière werd gekenmerkt door de 
heruitvinding van visuele presentatie. Zijn muziek en toneelkunst hadden dan 
ook een grote invloed op de populaire muziek van deze tijd..

Tijdens zijn leven maakte hij meer dan 100 miljoen platen wereldwijd, dit 
bekroond hem tot een van de best verkopende muzikanten aller tijden. In het 
Verenigd Koninkrijk kreeg hij tien platina, elf gouden en acht zilveren album cer-
tificeringen samen met elf nummer-één albums. In de VS ontving hij vijf platina 
en negen gouden certificaten. Hij werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of 
Fame in 1996. Rolling Stone noemde hem een van de grootste artiesten uit de 
geschiedenis en na zijn dood de “grootste rockster ooit”. In 2022 werd Bowie 
uitgeroepen tot de 21e eeuws bestverkopende vinyl artiest.
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Queen is een Britse rockband die in 1970 te Londen werd opgericht. Hun 
klassieke bezetting bestond uit Freddie Mercury (de lead zang en piano), Brian May (gi-
taar, zang), Roger Taylor (drums, zang) en John Deacon (bas). Hun vroegste werk werd 
beïnvloed door progressieve rock, hard rock en heavy metal, maar de band waagde 
zich geleidelijk aan meer conventionele en radio vriendelijke werken door andere stijlen 
te incorporeren, zoals arena rock en pop rock.

Queen is al meer dan vier decennia een wereldwijde aanwezigheid in de populaire 
cultuur. Hun verkoopcijfers schommelen tussen de 170 en 300 miljoen platen, waarmee 
ze een van de best verkopende artiesten ter wereld zijn. In 1990 ontving Queen de Brit 
Award for Outstanding Contribution to British Music. In 2001 werden ze opgenomen in 
de Rock and Roll Hall of Fame, en omdat elk lid hitsingles had gecomponeerd werden 
ze alle vier in 2003 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. In 2005 ontvingen ze de 
Ivor Novello Award voor ‘Outstanding Song Collection’ van de British Academy of Song-
writers, Composers, and Authors, en in 2018 kregen ze de ‘Grammy Lifetime Achieve-
ment Award’.
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“SONY MUSIC IS HOME TO MANY 

OF THE MOST LOVED AND 

COMMERCIALLY 

SUCCESSFUL ARTISTS IN THE WORLD”

Hun verhaal begon in 1887 met de oprichting van 
Columbia Records, het oudst bestaande label in 
de platenindustrie. Tegenwoordig bestaat Sony 
Music uit meerdere platenlabels die gespecial-
iseerd zijn in verscheidene muziekgenres, van 
rock en pop tot klassiek, hiphop en R&B. Sony 
selecteert zorgvuldig de beste artiesten en leid-
inggevenden in de branche om muziek en au-
dio-entertainment van wereldklasse te creëren. 
In het VK omvat de Sony Music-familie Colom-
bia, RCA en het Ministry of Sound. 

Sinds 1993 Meedogenloos, Black Butter, Mad-
ness, Dream Life Records, 5K Records, Robots + 
Humans, WEARBLK, Music For Nations, Orchard 
Een zeer diverse artiestenbasis. Sony Music UK 
maakt deel uit van de Sony Music Group, een 
wereldwijd muziekuitgeverij- en opnamebedri-
jf dat een dochteronderneming is van de Sony 
Corporation of America. Het bedrijf vertegen-
woordigt een uitgebreide wereldwijde catalo-
gus met enkele van de belangrijkste opnames in 
de geschiedenis. Jason Iley is voorzitter en CEO 
van Sony Music UK & Ireland. De COO is Nicola 
Tuer. De  directeur van Sony Music Ireland is An-
nette Donnelly.

Shazam gebruikt audio-vingerafdrukken om num-
mers te identificeren op basis van een tijd-frequentiediagram 
dat een spectrogram wordt genoemd. Je moet de ingebouwde 
microfoon van je smartphone of computer gebruiken om korte 
geluidsfragmenten te verzamelen om af te spelen. Shazam 
slaat een catalogus van audio-vingerafdrukken op in zijn da-
tabase. Wanneer de gebruiker het nummer 10 seconden mar-
keert, maakt de applicatie een stem vingerafdruk. 

Shazam analyseert het opgenomen geluid en vergelijkt de 
akoestische vingerafdruk met een database van miljoenen 
nummers. Als er een match wordt gevonden, wordt informatie 
zoals  artiest, song title, album, enz. teruggestuurd naar de 
gebruiker. Sommige implementaties van Shazam bevatten rel-
evante links naar diensten als iTunes, Apple Music, Spotify, You-
Tube, of Groove Music.

“NAME ANY SONG IN 
SECONDS”

“Sony MuSic iS hoMe to Many of the MoSt loved and 
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- David Bowie

“FRANKLY, I MEAN, 
SOMETIMES THE 

INTERPRETATIONS I’VE 
SEEN ON SOME OF THE 

SONGS THAT I’VE WRITTEN 
ARE A LOT MORE 

INTERESTING THAN THE 
INPUT THAT I PUT IN.”



London is een wereldstad als geen andere, van de historische 
geschiedenis tot de muzikale mijlpalen die hier gezet zijn. Een 
week in deze stad heeft een totaal ander plaatje weergegeven 
over de cultuur en zijn rijke geschiedenis. In deze week hebben 
we een aantal belangrijke punten bezocht o.a. de meest bekende 
jazz club, iconische muziekstudio’s en de omgevende muziekcul-
tuur. 

de legende onder 
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DE LEGENDE ONDER 
DE LEGENDES

De beroemdste opnamefaciliteit ter wereld en 
een mijlpaal in de wereldmuziek is de Abbey 
Road Studios. Oorspronkelijk was het een huis 
met negen kamers dat in 1829 werd gebouwd. 
De Gramophone Company kocht het in 1928 
en gebruikte het voor de bouw van ‘s werelds 
eerste speciaal gebouwde opnamestudio. Het 
adres in St. John’s Wood werd gekozen vanwege 
de ruime tuin en de goede ligging - dicht gen-
oeg bij de ruimte waar destijds werd opgetre-
den, maar toch ver genoeg weg van het verkeer 
en het spoorweglawaai.

Het repertoire van de studio’s begon met klass-
ieke opnamen, maar breidde zich al snel uit met 
jazz en grote bands, maar ook met de eerste 
Britse rock & roll-singles van de jaren 1950, zoals 
de eerste single Move It van Sir Cliff Richard. 
Abbey Road is natuurlijk het bekendst door het 
iconische werk van The Beatles, die er 190 van 
hun 210 songs opnamen met EMI-producer Sir 
George Martin. De ongeëvenaarde geschiede-
nis van Abbey Road omvat echter ook de waan-
zinnige experimenten van Pink Floyd en legend-
arische opnamen van Shirley Bassey, Aretha 
Franklin, The Hollies en vele anderen.

Hoewel de Abbey Road Studio’s al die jaren 
zeer succesvol zijn geweest, is er toch ooit een 

controverse ontstaan over de verkoop van 
de studio. Zo kwam er in februari 2021 een 
bericht naar buiten dat EMI de studio ter 
veiling aanbiedt omdat bedrijf met hode 
schulden zou kampen op dat moment. 
Anderen wisten te vertellen dat de studio 
gekocht zou worden door National Trust of 
England. Er zijn veel betogingen en pro-
testen ontstaan, het gevolg hiervan was 
dat de voetgangersoversteekplaats bij 
Abbey Road op de Nationale Erfgoedlijst 
werd geplaatst. Door de liefde en steun 
van de muziekliefhebbers en muzikanten 
werd de studio uiteindelijk behoed voor 
verkoop.

CONCLUSIE



PERSOONLIJKE
ERVARINGEN

Luka

Ondanks ik al eens een korte trip had ge-
maakt naar Londen voor een concert had ik 
nooit kunnen verwachten wat een cultuurri-
jke stad dit eigenlijk wel was. De diversiteit 
van buurten is ongelofelijk, echt iedereen 
kan er zijn plekje in vinden. Ik ben een gi-
gantische fan van New York City zoals vele 
vrienden van mij weten, maar ik denk dat 
deze een grote concurrent heeft gevon-
den. Het interessantste voor ons onderzoek 
waren voor mij zeker de muziekshops en de 
instrumenten winkels. Al is Londen niet zo 
groot als NYC heeft het toch voor ongelofe-
lijke wandel afstanden gezorgd. Dit is niet 
iets negatief, het tegenovergestelde, Het feit 
dat alles op wandelafstand wad in het cen-
trum was een gigantische plus voor mij. De 
mooiste buurten waren natuurlijk niet in het 
centrum, maar eerder aan de buitenkant-
en van de stad zoals Notting Hill. Ondanks 
dit heeft Londen een geweldig onder-
gronds metro systeem dat alleen maar kan 
aangeraden worden. Over het algemeen is 
Londen een bron van muzikale cultuur en 
een grote aanrader om als muzikant er-
naartoe te gaan. Een tip, bezoek prioriteit 
nummer is Soho!

de legende onder 
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PERSOONLIJKE
ERVARINGEN

Floor

Londen was een geweldige ervaring en oversteeg al m’n 
verwachtingen. Vooral de cultuur, de muzieksector was 
helemaal niet wat ervan gedacht had. Zo had ik me eerder 
aan een hiphop en popscene verwacht, wat helemaal niet 
zo was. Zo luister ik vooral naar Londense rappers, waar-
door de werkelijke muziekwereld zoveel meer dan dat is. 
Het jazz en klassieke aspect van was een onverwachte 
wending voor mij. Bij ons bezoek hebben we een fantas-
tisch jazz optreden mogen bijwonen, dit was mijn highlight 
van heel de trip, on-ver-get-elijk! Het was een adembene-
mende show, om U tegen te zeggen. De club was gelegen 
in Soho, de place to be voor echte liefhebbers. Dit had zijn 
keerzijde dan weer, aangezien ik had gehoopt dat de muz-
iek in elk hoekje te vinden was, en niet enkel in Soho. Ik hoop 
op een snelle terugkeer zodat ik me meer kan verdiepen in 
de verscheidene platenwinkels, die ieder hun eigen karak-
ter had.



PERSOONLIJKE
ERVARINGEN

Maja 

de legende onder 
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Om eerlijk te zijn lagen mijn verwachtin-
gen vrij hoog voor onze trip naar 
Londen. Ik had de stad nog nooit eerd-
er bezocht, maar had er al veel positi-
eve dingen over gehoord. Van de music 
scene in Londen wist ik dan weer totaal 
niet waaraan ik me moest verwachten. 
Deze heeft me uiteindelijk positief ver-
rast. 

Het hoogtepunt van onze reis is voor 
mij de jazz club, Ronnie Scott waar we 
Camille Bertault hebben zien optreden. 
Dit was een unieke ervaring, iets wat ik 
nog nooit eerder had gedaan. De muz-
iekstijl heeft normaal gezien ook niet 
mijn voorkeur, maar ik was er toch door 
omvergeblazen. Als je een muzieklief-

hebber bent is Soho dus zeker niet te 
missen. De stad heeft veel verschil-
lende buurten, je krijgt in elke buurt 
een heel andere vibe. De afwisseling 
zorgt ervoor dat je zeker niet snel bent 
uitgekeken op de stad.



Lndn
N°1


