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nos jazzgeschiedenis 56 = zondag 9.11.1980 = H I I I = 19.30-20.00

Dat was Piin Gras, dit i s H I I I , MOS Jazz, HdR. NOS Jazzgeschiedenis,

deel 56.

plaat 1 Johnny Hodp.es a/h Orchestra: Peckin1 (Pollack, James)
1/4 - 3:08 - CBS 88210

Muziek uit de eerste platensession van een kleine Duke Ellington-groco olv.

Johnny Hodges, in New York voor Varlety, 20 mei 1937. Er werden twee stukken

opgenomen en dit "Peckin"1 -een dans die na 'trucking' kwam- werd destijds

niet uitgebracht, u hoorde de 3e en laatste take. De musici: Cootie

Williams-trompet, Barney Bigard-klarinet, Johnny Hodges-alt-, en Harry

Carney-baritonsaxofoon. Duke Ellington-piano, Hayes Alvis-bas, Sonny Greer-

drums. In het wel uitgebrachte stuk werd commerciëel-romantisch gezongen

door Buddy Clarke, in "Peckin"' kwam Hodges zelf • nauwelijks aan bod, zodat

deze SXXtoEK première niet bepaald indrukwekkend was. Kaar uiteindelijk zou

de Hodgos formatie uit de Ellington Band toch veruit de bekendste worden.

Overigens had hij anderhalf jaar eerder meegespeeld in groepen van pianist

I Teddy Wilson die sinds 1935 met regelmaat platen maakten. John Hammond

i wa.s de producer, de nlaten waren bestemd voor de juke-boxes, OBB> een

• aossion van drie uur waarbij vier t i t e l s werden opgenfflnelpjgEsafr 3e pianist/

_ leider 75 Dollar, de andere musici 2oSfin er moest een zangeres bij komen

I r . om, zoals toen gebruikelijk, é"én chorusje te doen. Die werd gevonden in de

,^_ n Hot-Cha Club in Harlem, maar ze had toen al haar debuut gemaakt/in het

t ."* £• Apollo Theater: Bill ie Holiday.

plaat 2 Teddy Wilson and his Orchestra: I wished on the moon (Parker, Rainger)
M JÜ ^ A/2 - 2:59 - Philips B 07651 L

i- "O-v*-*. Voor Brunswick in New York, 2 j u l i 1935: "I wished on the moon", eerste van
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,T~\"'•*•». €»! ^ e vier toen opgenomrJs stukken bij de eerste session van Teddy Wilson and

his Orchestra. Roy Eldridge-trorapet, Benny Goodman-klarinet, Ben Webster-

tenorsaxofoon, Teddy Wilson-piano, John Truoheart-gitaar, John Kirby-bas,

Cozy Cole-druras en zangeres Bil l ie Holiday die 50 Dollar kreeg voor deze

session. Het materiaal, nieuw, werd voor de onnamen uitgezocht, volgde

een repet i t ie waarbij wat muzikale afspraken werden gemaakt̂ , dan SBIl de

onname,sarafiK. Do tweede was "Whnt a l i t t l o moonlight can do".

plaat 3 Tedd» Wilson a/h Orchestra: What a l i t t l e raoonlight can do (II. lïoods)
A/4 - 2:56 - CBS S 65407

"What a l i t t l e moonlight can do", tweede stiik uit de eerste Teddy Wilson/

Bi l l ie Holiday sosnion. Het derde;mg "Miss Brown to you".

olnat ? Toddy ffilson n/h Orclinntra: Minn Brown to you (Robin, Whlting, üningor)
A/1 - f: 57 - T'hü.1 !>r; 1! O7<,'51 I,

? j u l i 1'J35, 'T.Usr; Brown to you". De tweede nonnlon vrar, al on do laats te

dag van de zelfde maand, met nagenoeg dezelfde bezetting, alleen Cecil Scoti

op klarinet in plaats van Goodman, en g i ta r i s t Lawrence Lucie voor Trueheo,rt

terwijl altsaxofonist Ililton Jefforson als vierde blazer werd toegevoegd.

" I t ' s too hot for wordo".
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Teddy Wilson a/h Orchestra: It's too hot for words (Sarnuals.Whitcup.Powell)

3/5 - 2:40 - CBS 60229

"It's too hot for words" voor Brunswick in liew York, 31 juli 1935, Teddy

Wilson and his Orchestra: Roy Eldridge-trompet, Cecil Scott-klarinet,

Hilton Jefferson-alt-, en Ben Webster-tenorsaxofoon. Teddy Wilson-piano,

Lawrence Lucie-gitaar, John Kirby-bas, Cozy Cole-drums. Op 25 oktober

werd de derde session georganiseerd. Weer Roy Eldridge-trompet, maar nu

Benny Horton op trombone en Chu Berry-tenorsaxofoon. Dezelfde ritme-sectie,

met Dave Barbour op gitaar voor Lucie. Het derde van de vier stukken was

dit "Eeny, raeeny, meiney tno".

Teddy Wilson a/h Orchestra: Eeny meeny meiney mq (Hercer, Malneck)
2/3 - 3:10 - CBS 6728<J

"Eeny meeny meiney mo". Ook het vierde en laatste stuk van deze session

had een tekst van Johmiy Hercer op muziek van Matty Malneck: "If you were

mine"•

Teddy Wilson a/h Orchestra: If you were mine (Mercer, Kalneck)
A/3 - 3:09 - Philips B 0765i L

' "If you were mine", 25 oktober 1935 voor Brunswick in New York, zangeres

Billie Holiday bij Teddy Wilson and his Orchestra: Roy Eldridge-trompet,

Benny Morton-trombone, Chu Berry-tenorsaxofoon,/Dave Barbour-gitaar,
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plaat 5

John Kirby-bas, Cozy Cole-drums. De vierde session. Die was op 3 decem-

ber '35, BmxHHx±HKixai±Ka3CHÉJ!n±s±x4BkiaqcxStiS!tgRxxa!SLExrxx3E vri j wat gewijzig-

de Wilson studio-formatie./üï-ck Clark op trompet en Tom Macey-klarinet,

Dave Barbour-gitaar, Grachan Moncur-bas, maar nog steeds Cozy Cole op drums.

En de altsaxofonist was Johnny Hodges.

Teddy Wilson a/h Orchestra: These 'n that 'n those (Pascal, Pairchild)
2/2 - 3:10 - CBS 57280

and

V

rf ~


