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Seiko brengt een dezer dagen een multidata-memory-polshorloge op
Nederlandse markt, onder de naam Seiko Data 2000. Het produkt
bestaat uit twee elementen: een polshorloge en een keyboard.
De praktische toepassingen zijn legio: de Data 2000 kan gebruikt worden
als adreslijst, telefoonregister, lijst met afspraken (agenda), reisschema,
woordenboek etc.
Het horloge heeft normale functies als tijd, kalender, alarm en stopwatch
en een geheugen van 2 k (2000 tekens).
Het LCD panel van het horloge (22 mm bij 1 7 mm), is van het full dot
matrix systeem, bestaande uit 1400 beeldelementen en kan ook grafische
vormen afbeelden.
Het keyboard heeft 61 toetsen en wordt gebruikt voor:
#
0

input gegevens in de geheugens van het horloge
calculatie via het display van het horloge.

De datatransmissie van keyboard naar horloge is uniek. Draadloos, via elektromagnetische inductie, wordt de informatie doorgegeven. Het horloge hoeft
alleen maar gelegd te worden op een daarvoor bestemde uitsparing in het keyboard. Misschien wat voor de Time Bandits?

(lm.)
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SIMPLE MINDS
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• De reggaeformatie Inity, met Claw Boys
Claw vorig jaar winnaars van de Herfstlichting-tatentenjacht in de Amsterdamse
Snelbinder, is momenteel opnamen aan
het maken voor een mini-elpee waarop zes
nummers zullen verschijnen. De release
staat gepland voor begin juli en de producer is reggaekenner-bij-uitstek Dave van
Dijk.

EinlaR9Uhr
Beginn 12 Uhr

Samstag

Schüttorf

• 8 juni verschijnt de nieuwe elpee van
Toontje Lager, Even Goeie Vrienden getiteld. De plaat bevat tien nummers, negen
van de hand van toetsenman Bert Hermelink en één van zanger Erik Mesie, die daarmee debuteert als songschrijver. De opnamen vonden plaats in de BMI-studio's in
Weert, de mix in Wisseloord. Producer
was Erwin Musper en Toontje Lager. Zij
waren derhalve ook verantwoordelijk voor
de eerste single die van de plaat wordt getrokken: Niemand Die 't Weet.
0 To-Lips heeft inmiddels alweer afscheid
genomen van voormalig Urban Heroeszanger Evert Nieuwstede. Tijdens de onlangs afgeronde tournee door Columbia
liet Nieuwstede volgens de groep 'te veel
met de neus in de wolken'. Er wordt inmiddels driftig gezocht naar een adequate vervanger.
• Zanger Leen Barbier heeft Diesel verlaten. Hij vond het 'niet leuk meer' en concentreert zijn aandacht momenteel weer
op zijn vroegere groep Rotor.

• De hardrockformatie Bodine bestaat
niet meer. De onlangs van Picture overgenomen gitarist Henry van Maanen gaf er
na één optreden alweer de brui aan en
keerde terug naar Picture. Tussen de andere bandleden laaiden de spanningen
eveneens hoog op en het kwam zelfs tot
een breuk tussen gitarist Rheno Xeros en
drummer Gerard Haitsma, sinds acht jaar
de spil van de groep. Met bassist Jeronimo
Bos is Haitsma momenteel in de slag met
de Amerikaanse zanger/gitarist Niki Buzz
(ex-Vendetta, ex-M80). Het nieuwboren
trio duikt begin juni de Zeezicht-studio's in
voor de opnamen van hun debuutelpee,
die zal verschijnen via Megaton.
• Op 8 juni vindt in de Perroen aan het
Vrijthof te Maastricht de presentatie plaats
van de eerste single van Het Draagbaar
Orkest, Alleen/IJselijk Netjes. De plaat is
opgenomen in de Time-Studio's te Maastricht, produktie was in handen van Bart
Smeets. Het Draagbaar Orkest is een
blanke groep die het strijdbare karakter
van de reggae heeft geadopteerd en vanwege de 'draagbare' aanpak menige manifestatie en demonstratie muzikaal heeft
ondersteund.

• De hardrockformatie Highway
haar naam veranderd in Rancid. Ri
tig werd de groep geconfronteerd meti
warring door het bestaan van zowel
groep Highway Chile als de Nederlandal
lige Highway. Nu is besloten een nieJ
start te maken en tevens een nieuwe ma
kale weg in te slaan.
• De Haagse reggaeformatie King Sin
The Walkman heeft haar bezetting uiti
breid met zanger Nicko Christiansen!»
Livin' Blues) en toetsenman Jeroen En
(ex-Urban Heroes). Tevens verschijnt»»
maand de eerste single van King SizetSi
InA Wound/Royal Skank.
• Deze week debuteert de Nederland!
formatie Hammerhead met een eerste'!
inch op het Duitse EMI-label. De plaat»
vat vier nummers: Heart Made 01 SM
Don 't Cry Your Life A way, Make It To 1
Top en Kill The Night, allemaal eigen ca!
posities. De eerste twee zullen ook(
single verschijnen, met de ballad Don'tOj
Ybur Heart A way als A-kant.
• De Antwerpse groep Parking Mei
heeft een wereldwijd contract afgeslt»
met Atlantic. Op 21 juni zal in maart*
veertien landen de debuutsingle Cm
Your Heart op de markt komen. Elke spa
soring van de zijde van Playtex wordt»!
de groep ten stelligste ontkend. Wel «f
men te melden dat de plaat is geprol
ceerd door John Luongo, die ook Ban»
rama en The Quick 'gedaan' heeft.
• De Belgische hardrockformatie Li»
pride heeft de opnamen afgerond J
haar debuutelpee, Breaking Out. De ;iK
die werd geproduceerd door Killer-irt
ager Jos Kloek, kan elk moment versd)
nen via Mausoleum Records.
• The Raiders Of The Last Corvettu
nieuwe groep van de voormalige Vit»
leden Otto Cooymans, Carl Carltonl
Rudy Englebert, hebben een contract ga
tekend bij EMI-Duitsland. In juli duiken!
de studio in voor opnamen van een!
buutsingle, die zal worden geprodual
door Mack, bekend geworden doot|
produktie van Queen.

• Begin juni verschijnt de nieuwe «
van Secret Sounds, Wasteland gehete
De plaat bevat tien songs die de band»
langs onder de produktionele leiding*
Michiel Hoogenboezem in de GroniJ
Spitsbergen Studio's aan de band toen
trouwde. Uit de opnamen werd vootl
single State Of Sound geselecteerd, terl
de B-kant, Apocalypse Bar, niet op del
pee terug te vinden is. Er verschijnt af
een 12-inch uitvoering van State I
Sound, met op de achterkant alweer •
extra nummer: Party Struggle. Op t •
wordt het allemaal officieel gepresenter
in de Hilversumse Tagrijn en 6 juni doen
groep het nog eens over in de Vrije Vloei
Utrecht. Voor deze gelegenheden is Seol
Sounds uitgebreid tot een zevenman»
matie, waarvan o.a. ook producer Midi
Hoogenboezem als toetsenman deel:
uitmaken.

