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plaat 1 Earl HineB a/h Orchestra: Grand TErrace JJIHBShuffle (Earl Hines)
1/4 - 2:36 - HCA PJM 2-8063

Dit stuk werd gemaakt door Earl Hines, genoemd 'Fatha' Hines omdat hij terecht

beschouwd wordt als de vader van het moderne jazz-pianospel,- het werd gear-

rangeerd door tenorsaxofonist Budd Johnson en hij was ook de grote solist in

deze opname die 12 jul i 1939 plaats vond in Hew York City, t i j de eerste

session voor Blue Bird van Earl Hines and his Orchestra. John Ewing was de

trombonist. Bob KXES Crowder de tweede tenorsaxofonist»Ha Johnson. > De band

van Earl Hines zou binnen de korste keren een belangrijke, of DE belangrijke

rol spelen in de ontwikkeling van de jazz, de musici die er ten tijde van deze

opname in speelden waren! Milton Pletcher, Ed Sinuns, Walter Puller en George

Dixon-trompetten, Ed Burke, John Ewing en Joe McLewis-tromhones, Omer Sitneon

en Leroy Harris-altsaxofoons, Budd Johnson en Bob Crowder-tenorsaxofoons - Si-

meon dubbelde op bariton. Earl Hines-piano, Claude Roberts-gitaar, Quinn

Wilson-bas, Alvin Burroughs-drums. Tenorsaxofonist Budd Johnson, ster-

solist van de Hines Band en daarnaast de belangrijkste arrangeur, twee jaar

jongere broer van trorabènict Keg Johnson, werd 14 december 1910 in Dallas,

Texas, geboren, en heeft als tenorist dat driftig swingende wat typerend i s

voor al die Texas tenoren - Herschei Evans bij Count Basle was een prototype.

Budd Johnson, ruim 70 op dit moment, i s nog steeds zeer actief - Herschei

Evans werd nog geen 30 als gevolg van een hart ziektebeen leeftijugenoot van

deze mdadc musici overleed als gevolg van een euto-ongeluk, een l i j s t in de

States die ^ Ö opmerkelijk lang i s . Ik bedoel Chu Berry, 13 septc-Dei- lyiü

in ïfheeling, West Virginia, geboren, <i:!.e geïnspireerd door Coleman Hawk'.n-

èenursaxDfoon ging spelen. Voor hi j naar Cab Callowa„ ging maakte hij naam

bij _*-duy Hill en Fletcher Hender.;uu, in de band van Mr. Hi-d •»' u w.'.~ ..ij d°

s ter -sol i s t . Callo- . , , ' - ork'-st in de tweede helft van de jar n ur-t'..g/eerste

helft jaren veertig, ~=.s vooral oen sho.,-Land, jhntmtH. waua^v e ue rliiMb uil

^i txjd aen, bi.ijJct wat een grandioze ïiguur uau cti.xo aj w a - nj.e« m ht?t

mius« a x s a a n ; « ' . up UB JJJ. a« x j ic i „^.ii u..u ±- a ' -c . .c : p u x ^.± juv-ti .^.^^

p : L 9 „ ^ ._ „ . •. a/h Orci-ie;;tra: At the ei jnn'onxi-' caruivul (Chu
2:31 - Gpic i.2 ":uu8
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"At the clambake ca.rnival" WKE een stuk Vun tenorsaxofonist Cliu .berry,

I de Cab Calioway Band naî  het 23 maart 1938 op voor Vocalion in new

York City, na Berry hoorden we trombonist Claude JonesTVarumLier Leroy

• Maxey op vibrafoon, en Chaunoey Haughton op klarinet. ïïsn voorteeè

beeld van het gebruikelijker C.-'.J J-.l" o .^.y-werk: bladzijde 1 uit de

I dictionaire van de 'hepster', de "h£tp cat" MMI iemand diena zeer bij

de tijd is, de jazz-geheimtaal kent, wat toen 'jive talk1 heette,

terwijl 'jive' HU synoniem is voor 'buil shit'. Zoekt u het maar

eens uit bij gelegenheSd, diteijn Cab Calloway en Chm Berry.

—Idem Cab Calloway a/h Orchestra: Jive (Calloway, Payne, Berry)
I B/3 - 3:00 - idem

—9- Vervaardigd door de heren (Jab Ualloway, orkestleider/vooalist/danser,

• Benny Payne-pianist en arrangeur)^Cnu Berry-Meester tenorsaxofnist:

ï"„ lux "Jive", dan wel"Page la of the Hepsters Dietionary", zoals Calloway

£X*ew*j duidelijk maakte staat pagina 2 op de andere kant van deze 78 toeren-

w--> plaat. / Herschei Evans>poor zijn hart in *39, Chu Berry als gevolg
r. *•**•* van een auto-ongeluk, 30 oktober 1941 in Conneaut, Ohio, net 31 jaac

h -Si&s oud. Tenorsaxofonisten begonnen een steeds belangrijker rol te

1*̂3 spelen - nog vo5r de terugkomst in 1939 uit Europa van Coleman Hawkins

-ji^1"^,, Iedere béétfle swingende Big Band had zo iemand in 't orkest, we zijn

•t) L^j,. met Cab Calloway nu aan de drie meest vermaarde zwarte bands uit OM

• 'deze periode toe waar we Basie al uitgebreid hebben doorgenomen. Resten er

_ twee, dit is Jimmy Lunceford.

•plaat 3 Jimmy Lunceford a/h Orchestra: For dancers only (Sy Oliver)

B/2 - 2:36 - MCA 510.032 ! ^

• Het orkest van Jimmy Lunceford was een sophisticated show band, -mmee

bestond nog meer dan die van Calloway uit top-musici, top jazg-musici,
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waardoor deze formatie wanneer daar de gelegenheid voor w$s, zich als

puur jazz-orkest ook volledig waar kon maken. Trompettist Sy Oliver

die uit de South West kwam, The Territory, had een enorme inbreng

als blazer* en componist/arrangeur - dit "Fbr dancers only" was een

soort Sredo van de Lunceford Band, 15 juni 1937 in Mew York City voor

Deoca opgenomen, Willie Smith opfeitsaxofoon en Freddie Vfebster-trompet
I L

waren de solisten. Dit is de bezettingvan het/orkest:

Eddie Tompkins, Paul Webster en Sy Oliver-trompetten. Elmer rumbley,

Russell Bowlea en Eddie Durham-trombones. Willie Smith en Ed Brown-

altsaxofoons, Dan Grissom en Joe Thomas-tenorsaxofoons, Jock Carruther

baritonsaxofoon. En als u -vmk ««ft saxofoonseotie dan voor het

eersytot vijf kunt tellen is dal/correct - de Lunceford Band was de
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eerste die continu werkte met 2 alten, 2 tenoren en 1 bariton,

voorjaar 1935 al, 3, 4, 5 jaar voor andere orkesten daar economisch

en/of muzikaal aan toe waren. Lunceford's ritmesectie: Edwin

Wilcox-piano, Al Norris-gitaar, Hose Allen-bas, Jimmy Crawford-

drums. Ha Sy Oliver's "For dancers only" een Eddie Durham arran-

gement: "Pigeon Walk" .

idem Jimmy Lunceford a/h Orcheatra: Pigeon Walk (James V. Monaco)
B/5 - 2:39 - idem

"Pigeon Walk", gearrangeerd door troóPbonist Eddie Durham, 5 novem-

ber 1937 in Los Angeles voor Decca opgenomen, soli door Al Norris-

gitaar, Eddie Thompkins-trompet, Edwin tfilcox-piano, en Joe Thomas-

tenorsaxofoon - zijn reputatie deed weinig onder voor die van Her-

schel Evans en Chu Berry. De trompetsectie was nog dezelfde van

" For dancers only", de drie trombonisten waren nu Trummy ïoung,

Russell Bowles en Elmer Crumbley - Eddie Durham was naar Basie gegaa

Bij de saxofonisten had Ted Buckner ds plaats van Ed Brown ingeno-

men, we horen hem na Willie Smith in het volgende stuk. Misschien

zsggen we nu dat het een commercieel stuk is - in elk geval is het

typerend voor Lunceford,.voor de Swing Era, en wat wezenlijk belang-

rijk is* het SWINGTèxHet doet er niet niet toe WAT je doeTTfHOE je

hetldoet.

plaat 4 Jimmy Lunceford a/h Orchestra: Tain't what you do (Sy Oliver, Trummy
A/3 - 3:02 - CBS 63154 Young)

Trummy Young in zijn "Tain't what you do, is the way ha'-cha-do-it",

gearrangeerd door Sy Oliver - eerst* Willie Smith en daarna Ted

Buckner op altsaxofoon, Jimmy Crawford-drums. Sy Oliver kreeg

zo'n reputatie door zijn werk voor Lunceford, dat Tommy Dorsey hem

opTcocht, net als eerder Fletcher Henderson bij Benny Goodman in

dienst kwam. En als we dan bedenken dat in de jaran twintig George

Gershwin en Paul Whiteman, om er twee te noemen, voortdurend bifl de

zwart» musici op schoot zaten om de kunst af te kijken, ben ik inder

daad befeid te stellen: Jazz?]fZwarte muziek uit de U.S. of A.

In '39 zou Lunceford een Europese toernee maken, door wat Wereld-

oorlog II zou worden is die niet door gegaan. Op voorschot had

Billy Moor» al dit stuk gemaakt, "Belgium Stomp" dat 14 september '3

opgenomen werd, 11 dagen na het uitbraken van die oorlog. Solos door

Trummy Young-trombone, Gerald Wilson-trompet die voor Sy Oliver in

de plaats kwam, Joe Thomas-tenorsaxofoon, en Paul Webster-trompet.
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Dit is het slot van deel 91 in de NOS Jazzgeschiedenis, MdR.

idem Jimmy Lunceford a/h Orchestra; Belgium Stomp (Billy Hoore)
B/l - 2:29 - idem
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