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MdR, NOS Jazzgeschiedenis, deel 93. Duke Ellington 13 januari 1938:

JEoalggue tu Dlaok'Ttfld Turr Fanluuj-gt ga r̂ojrfij dutu "The new Black and Tan

Fantasy".
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Duke Ellington a/h Famous Orchestra: The New Black and Tan Fantaay
1/7 - 2:4-0 - idem (Miley Ellington)

Voor Brunswick in New York City deden Duke Ellington and his Famous Orches-

tra op 13 januari 1938 nog eens de muziek die ontataan was in 1927 door de

samenwerking tussen trompettist Bubber Miley (1903-1932) en Duke Ellington.

Trompettist Cootie Williama en altsaxofonist Otto Hardwicke fungeerden in

"Prologue to Black and Tan Fantasy", in de "New Black and tan Fantasy",die

toch vrij wat minder spanning had dan het meesterwerk van 26 oktober '27,

hoorden we Barney Bigard-klarinet, Harry Carney-baritonëaxofoon, Joe Nanton

trombone, en Cootie Wiiliama-trompet. Het ging in beide gevallen om eerste

takes. Vrijwel onveranderlijk wérd^%TTstuk twee keer opgenomen, niet

omdat de band de miat in ging want die kwam raeeatal zeer goed voorbereid in

de studio, maar omdat er nogal eens technisch aan het opname-niveau gesleu-

teld werd: in het algemeen werd de tweede take veel sterker gemoduleerd,

die kwam dus veel luider in de groef. Hier is zo'n tweede take, een heup-

swingend werkje met Johnny Hodgea, ongetwijfeld geïnapir eerd door een dame

in de tent van ene Joe: "The gal from Joe's".

Duke Ellington a/h Famous Orcheatra: The gal from Joe»s (Duke Ellington)
3/1 - 3:05 - idem

"The gal from Joe'a" take 2, Columbia deze keer, 2 februari 1938, Johnny

Hodges op altsaxofoon. Duke Ellington and his Famous Orchestra hier zonder

gitarist Fred Guy, maar ventiel-trombonist Juan Tizol was terug. Guy «•*

± K er weer bij S B K H H ^ S M op 25 februari toen Ivy Anderson de tekst van

Henry Nemo zong op muziek van Duke Ellington, "Skrontch" ĵ Jtix over een

nieuwe dans gaat, waaryüieta van terecht is gekomen, ijuBiiqi de oorspronke-

lijke naam aaj^wg\andera\is: "Scrounch".

Duke Ellington a/h Famoua Orcheatra: The Skrontch (Ellington, Nemo, Mille)
3/laatste - 2:3b - idem

"The Skrontch" - of •Scrounch1, en dat heeft iets met vreemgaan te maken

waardoor de tftel mogelijk wat veranderd\^TBarney Bigard-klarinet^ Ivy

Anderson-zang, Johnny Hodges-altsaxofoon, Oootie Williams-trompet, Lawrence

Brown-trombone. Het was take twee. Even de complete bezetting van het

orkest: Wallace Jones, Cootie Wiiliams, Rex Stewart en Shorty Baker-trom-

petten, Lawrence Brown, Joe Nanton en Juan Tizol-trombones, Otto Hardwicke,

Johnny Hodges-alt, Barney Blgard-tenor, Harry Carney-baritonaaxofoon. <#Hod-

ges in de sectie nogal eens p0t- en Carney ook altsaxofoon^.. Duke Elling-

ton-piano, Fred Guy-gitaar, Billy Taylor en Hayea Alvis-bassen, Sonny Greei

druma. Ivy Anderson was de vaste zangeres van de band.
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De Cotton Club in Harlem, waar Ellington december '27 een langdurige verbin-

tenis mee aanging, was in e3O verhuisd na»r Down Town Manhattan, Broadway,

en Edward Kennedy deed ook daar met enige regelmaat shows. In dit jaar 1938

werd tekstschrijver Henry Nemo/fgeboren in 19lQvoor de 'lyrics' aangetrok-

ken, waardoor erJii^<telT3k^éeniMBM» samenwerking tussen hem en Ellington

ontstondjlNemoywas een 'character', maar dat was een understatement, hij

was een nitwitt, een vage practical joker, een showman die zulke vreemde

toeren uithaalde dat de producers en enthoulast en bang voor hem waren. Hij

bestelde een vrachtwagen appels, zong "One apple a day keeps the doctor

away" en gooide met de orkestleden die hele lading appels de zaal in - biet-

bij Ellington in de tweede Cotton Club overigens. Wel schreef hij teksten

voer enkele van Ellington's beste songs, 3xaMxJbdt3& voor die Cotton Club

Show van '38, maar ze kwamen meestal puur instrumentaal ayi de plaat. SXSSSS,

3 maart 1938: "I let a song go out of my heart".

Duke Ellington a/h gamous Orchestra: I let a song go out of my heart

4/2 - 3:00 - idem (Ellington, Nemo, Mills)

Take 2 van "I let a song go out of my heart*", Brunswick, New York City,

3 maart «38 met soli door Johhny Hodges-altsaxofoon, Harry Carney op bari-

ton, Lawrence Brown-trombone en Barney Bigard-klarinet. Zonder de tekst van

Henry Hemo, terwijl een veel minder goede wel werd gezongen door Ivy Ander-

soruöp 11 april: "Swing time in Honolulu".
Duke Ellington a/h Famous Orchestra: Swingtime in Honolulu (Ellington, Neme
l/fa - 2:51 - CBS 88242 Mills)

Take 1 van "Swingtime in Honolulu", muziek Duke Ellington, tekst Henry Nemo

met Rex Stewart-cornet, Ivy Anderson-zang, en Barney Bigard-klarinet. Waar-

bij duidelijk was dat Ellingtonts Orkest het als Swing Band volledig afleg-

de tegen Count Basie's. Inmiddels was er weer één bassist, alleen Billy

Taylor, geen familie van de in 1921 geboren pianist met dezelfde naam.

"The skrontch", "I let a song", dit "Swingtime" - allemaal uit die 1938-

Cotton Club Show waarvoor Nemo de teksten maakte. 0o\/<ran 11 april^Mli' W T -

,,l "i | HlrUfr weer zonder de ismfct tekst ./"I'm slappin1 7 t h Av. with the sole

of my shoe".

Duke Ellington a/h Famoua Orchestrat I'm slappin1 7 Av. with the sole
1/7 - 2:34 - ^dem ' of my shoe (Ellington, Nemo, Milla)

Cornettist Rex Stewart, altsaxofonist Johnny Hodges en baritonsaxofoni£i

Harry Carney in "I'm slappin1 7 t h Av. with the sole of my shoQwüuke Êl-

lington and his Pamous Orchestra voor Brunswick in New York City, 11 april

1938, muziek iJSTde Cotton Club Show qtfï Ellington « I dat jaar. In juni

werd de trompetsectie weer tot drie man terug gebracht, Shorty Baker verlic

het orkest, at)ril '39 vinden we hem terug bij het korte avontuur van de

Teddy Wilson Big Band.



I
.jazz gesch 93

7 juni 1938, met zangeres Ivy Anderson en trompettist Cootie Williams:

"You gave me the gate".
Duke Ellington a/h Famoua Orchestra: You gave me the gate (Gordon, McNeely,
2/1 - 2:14 - idem Ellington)

"You gave me the gate", take 1, muziek Duke Ellington, tekst van de heren

Gordon en McNeely, 7 juni '38 opgenomen. Uit dezelfde session non-Ellington

materiaal, hoogstandje voor trombonist Lawrence Brown: "Rose of the Rio

Grande". Eind van deel 93 in de NOS Jazzgeschiedenis, MdR.
Duke Ellington a/h Famous Orchestra; Rose of the Rio Gra nde(Leslie, Warren
2/2 - 3:02 - idem ^ Gorman)
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