




Umberto Tozzi - Ti Amo      Blauw is een kleur die zich in het spectrum 

bevindt tussen cyaan en violet. Blauw is een primaire kleur in het systeem van 

additieve kleurmenging. Het is een secundaire kleur in het systeem van subtrac-

tieve kleurmenging. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen 

het gebruik van de term “blauw” in de voornoemde 

technische zin – waarin het begrip overeen-

komt met het technische begrip 

“violet” en een complementaire 

kleur is van  geel – en het al-

ledaagse taal- gebruik waarin 

het woord de tint aanduidt 

die zich in het spectrum tus-

sen cyaan en vi- olet bevindt en 

de complemen- taire kleur is van 

oranje. Dit laatste blauw vindt men in 

het spectrum bij straling met een golflengte van 

ongeveer 470 nanometer. In de beeldschermtechniek wordt de 

tweede tint als een benadering gebruikt voor de eerste. Wanneer de lucht, het 

firmament, overdag onbewolkt is zien we dat als een blauwe lucht, die vaak ook 

als blauw wordt gereflecteerd in een wateroppervlak.
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Ik keek je vragend aan
Hoe moest dit verder gaan
Op harde toon zei jij
Dit gaat niet meer, ’t is nu voorbij
Ik wist ook wel waardoor
ik mijn vriendin verloor
Dat heeft ze goed gespeeld
nu ze jou met niemand anders meer deelt

Refrein:
Maar ‘k laat je vrij om te gaan
’t Is voorbij, daar doet niemand wat aan
Alleen sta ik er nu voor
Adios, adios, adios amor
Dit afscheid doet me zo’n pijn
’t Is niet fijn de verliezer te zijn
Maar ja m’n leven gaat door
Dus adios, adios, adios amor

En dan denk ik aan de vrouw die jij nu bemint
Ik hoop voor haar dat zij weet waar ze aan begint

Corry Konings - Adios Amor





Piet Caarls : “Bij mijn schoonouders op het Friese platteland 

kreeg ik deze plaat van Don McLean in mijn handen 

gedrukt. Een van de nummers op de plaat is American Pie.

Dan baal je toch dat je tijdens het zoekproces naar mooie 

platenhoezen erachter komt dat je favoriete nummer van 

Madonna een cover blijkt te zijn.

Het oorspronkelijke nummer van McLean verscheen in 

1971 en de tekst van het nummer is al sinds de originele 

uitgave onderwerp van discussie. Waarom? Omdat 

de zin the day the music died zou verwijzen naar het 

vliegtuigongeluk waarbij de muzikanten Buddy Holly, 

Ritchie Vales en J.P Richardson om het leven kwamen. 

Desondanks wordt geen van de drie bij naam genoemd in 

het nummer en Mclean laat er zelf ook niets over los.” 

Don McLean - Alle hits





Conny Stuart - Heerlijk duurt het langst

  Ingrediënten 
 1 Canvas van 39 centimeter bij 55 centimeter
 1 platenhoes
 119 oranje glaskralen staafjes
 28 gele ovaal glaskralen
 591 kleine zwarte kraaltjes
 587 grote kraaltjes
 5 knopen kraaltjes
 87 glas groene kiezels
 105 centimeter rood borduurgaren
 0,5 centiliter zwarte acrylverf





Patrick Juvet - Sonia Fanmail

Since I’m such a huge fan, I would love 

if you could send me an autographed 

picture of you for me to hang in my 

room and adore every day. I would ap-

preciate it more than words, although 

I do understand if you didn’t respond, 

since you undoubtedly must have a 

hectic schedule. However, if you would 

like to send one, I’ve included a self- 

addressed stamped envelope.
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