
nos jazzgeschiedenis 66 = zondag 18.1.1981 = H I I I = 19.30-20.00

Dat was Pim Gras, dit is II III NOS Jazz, MdR. NOS Jazzgeschiedenis,

deel 6G.

plaat 1 Paul Howard's Quality Serenaders: The ramble (Charlie Lawrence)
A/1 - 3:13 - RCA LM 10117

Paul Howard werd in 1895 i-'i het stadje Stenbenville in de staat Ohio geboren,

sinds zijn 16e, 1911 dus, woonde hij in Los Angeles^als musicus, hij speelde

vooral tenorsaxof oon . /fj werkte jtgfr bij King Oliver en Jelly Roll Horton

toen die aan de Westkust verbleven, sinds 1923 leidde"**|'eigen formaties,

zijn Quality Serenaders. Hoewel hTj^een zeerVjpatig» tenorsaxofonist was wist

hij in. '27 een goed orkest je im in elkaar te zetten dat een aantal jaren

in practisch onveranderlijke bezetting speelde, PKXK ook dankzij langlopende

engagementen in Frank Sebastian's Cotton Club en de Keutucky Club, Los Ange-

les . Klarinettist-altsaxofonist Charlie Lawrence schreef het merendeel va-i

het repertoire, in trombonist Lawrence Brown had de band een uitgesproken

stersol is t . Het orkest maakte in 1929 en '30 in totaal zes grammofoonplaten

een selectie uit die 12 stukken hoort u nu. Het eerste was "The ranble" van

Charlie Lawrence, in een arrangement van Lawrence Brown. De opname werd op

20 april 1929 voor Victor gemaakt in de filmstudio van Hal Roach in Culver

City. De bezetting van Paul Howard's Quality Serenaders: George Orendorf.f-

trompet, Lawrence Brown-trombone, Charlie Lawrence-klarinet en altsaxofoon,

Paul Howard-tenorsaxofoon. Harvey Brooks-piano, Thomas Valentine-banjo,

James Jackson-tuba, Lionel Hampton-drums*en zangp-JJoals te horen in

"Moonlight blues".

Idem: Moonlight blues (Charlie Lawrence)
A/2 - 2:58 - idem

"Moonlight blues", tweede stuk uit de session van 28 april , met de stem

van Lionel Hampton. Het derde en laatste was Charlie Lawrences bewerking va-

de 'Tiger Rag'. Er zijn overeenkomsten met Louis Armstrorg die het stuk nog

niet had opgenomen en nog niet in Los Angeles was geweest, en met Duke

Elliugton's plaatvorsie van januarijdic Lawrence dun vrijwel onmogelijk ge-

hoord kan hebbon. Hij nomde het: "Charlie's idoa".

Idem: Charlle'B Idea (Charlie Lawrcnco)
A/3 - 3:18 - idem

"Charlie's idea", dan wel 'Tiger Rag', Paul Howard's Quality 3er e" a ders,

20 april 1329 voor Victor in de Hal Roach Studio, Culver City, California,

nor.nio.i van ' s morgens 10 tot hnlf ('6F'iltl*l"D(rvol/*eiido Aar, v/orden op dezelfde

l o k n U n vitKy i l r ic ' <> I; lit( k <•• imf." I "mr ' , om t.r In 7' I 1 r H'n "nvi'TM 1 ,'.ll t b l n c r l " .

Idom: Over^iiglit B l u e s ( C h n r l i c Tjav/rnn.ce)
A/4 - 3:01 - ' idem



= 2 =

I'a "Overnight blue.s" werden twee stukken gedaan die nu eens niet van Charlie

Lawrence waren. Pianist-componist-arrangeiir Alex Hill had voor hij naar

Chicago ging waar hij o.a. voor Louis Armstrong werkte, in de Hollywoodse

filmstudios gespeeld, ea schreef voor Paul Howard deze "Quality Shout".

Idem: Quality Shout (Alex Hill)

A/5 - 3:02 - idem /__

29 april 1929: Paul Howard's Quality Serenaders net "Quality SY^Pimiu." van

Alex Hill, voor Victor in de Hal Roach filmstudio, Culver City.

3 februari 1930 was er een Victor session in Hollywood. De band was uitge-

breid met OOM tweede trompettist, Earl Thompson, een/lerde rietblazer,

Lloyd Reene die -jatf klarinet en. altsaxofoon speeldöj/nj, Lawrence, im pianist

Harvey Brooks was vervangen door Reginald Foresythe uit Londen, Engeland,

die voor hij naar Chicago ging en "Deep Forest" schreef voor Earl Hines,

filmmuziek maakte in Hollywood. Thomas Valentine was van banjo op gitaar

overgegaan. "Harlem".

Idem: Harlen (Charlie LawrenceO
D/1 - 2:41 - idon

"irarlem" van. Charlie Lavnrence. Bij een uitgebreide drurasset hoorden één

of tv/e e patikevi en buisklokken, 2oal3 Duke Ellington's Soniiy Greer die met

regelmaat gebruikte en een enkele keer ook op de plaat, J i j een complete

set hoorde ook een vibrafoon, toen eigenlijk alleen voor effecten gebruikt

en niet als soloiastrument. Paul Howard's drummer Lionel Hampton was zich

als solist op vibrafoon aan het ontwikkelen maar ggg) pas in 1935 bij Benny

Goodman in "few York voor het eerst als zodanig op de plaat te huren. De vi-

brafoonspeeldewljze met twee of vier stokken, 'raallets ' , pastfe Hampton in

Paul Howard's tijd ook al toe op piano: aan de diskant, de hoge noten, iaet

twee of vier vingers. Het i s te horen in de introductie tot "lïew Kinda Bluer

Idem: New kinda blues (Charlie Lawrence)

B/3 - 3:04 - idem ^

"TJew kinda blues",nsa I.óonel Hampton J%|i_ilir nianofintro, mot alleen zijn
wijsvingers. 3 februari 1930 voor Victor in Hollywooi)} Paul Howarrl' a Qualitv
Sornnaderc. Goorge Orondorff on Earl Thompson.'-tronpettor!, Iiav/rence
Brow*-trombone, Charlie Lav.Tence en Lloyd Reese-klarinetten on altsaxofoons,
Paul Hovrara-tenorsaxofoon. Reginald Poresythe-piano, ThomasHValentine-
gitaa.r, James Jackson-tuba, Lionel Hampton-drinns. Hij zingt en klapt op de
aftor-iioat, do 2e on 4e tel in de vierkwartsmaat, in een stuk van trompettir
K'irl Tliomn.n.Mi, "n.nl J. rornin. Swing". "lot va. (lnt>T CC i-. do TOS Jnzr,(;fochii-
donio, aan.
Idem: Californla Swing (Karl Thomas)

B/4 - 2:49 - idem
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