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HdR, MOS Jas*g«»chied«nie, doel 102. /
Jqhnny Hodqe» a/h Orohoetrat Danoe of the goon (Hodges, Ellington)
B/1 - 2i36 - PatM PAC 101
Johimy Hodges and his Orchestra op 21 maart 1939 in Sew Tork City voor Vocalioi
met "Danoe of the goon" van hen aelf en Duke Ellington. Cootia SilliBma-trompei
Lawranoe Brown-trombone, leider Jahnny Hodgoa-altaaxofoon, Harry Carney_fcarltoi
saxofoon, Duke Ellington-piano, Billy Taylor-bas, Soany Oreer-drura». M i » l ) f
aaaack Dinsdag 20 en woensdag 21 maart waren drukke dagen VOBP de band en de
kleine groepen daaruit,omdat donderdag de 22ste de r e i s naar Europa begon voor
de tweede toeraee hlor. Op baaia van een otuk;Je uit "Eest St.Louis toodle
oo"i "Oooö gal blues".
Johnny Hod^es a/h Orehestrai Oood golk blueo (Ellincton)
B/4 - 3iO2 - EpiO KE 22002
"Oood gal blues"« Sa de Hodgeo groen nam do Ellington Band nog drie stukken
on -"Portrolt of the Lion", «Somethine to l ive for" en "Solid Old Man" die te
horen waren in deel 96- daarvoor werd een trio-atuk godaan door Ilodgos raet
alleen Ellington Bürtwwt en Taylor. "Flneseo".
Duke EHinfgtontlrloi Pineose (Jilllngton, Ilodges)
B/5 - 2 «45 - Wem
Duke Ellington's Trioi "Fineaeo" - Johnny Hodges-altsaxofoon, Duko Bllington-
niano, -die samen ola auteurs vermeld otaaii- en op bas Billy Taylor, 21 maart
1939 voor Oolumbia in New ïork City, de dag voor het vertrek naar Europa.
:?a terugkonat half mei, deed de HodgeB-groen -veruit de ponulairote van de vie
uit Ellington'o orkest- a ls ocrote/een platenseaoion. Ondanks de fantastinehe
ontvangsten overal in Europa, het suecea, «as men kennelijk b l i j terug te «ljn
de dreiging van de Tweede Wereldoorlog zal daaraan ook niet vreemA geweest
zijn. Het laats te stuk van de aession «as "Home Toim Blues".
Johnny Hodaca a/h Oreheatrai Home Town Blueo (Hodgos)
B/C" - 2«40 - idem
ïlevr ïork City, Vocalion, 2 Juni 1930» Johnny Hodges and hls Orehestra oet van
de leider "Home Town Dluee". De 22ote waren Cootie Williams and nis Rug Cut
ters weer aan de beurt, di t i s Ellington'o ".ilght Song".
Cootie «jUlgcis a/h Rug Cnttera: Right S*ng (Ellington)
A/2 - 2t43 - Tax S1-8Ö05
Cootie Willians-trompet, Barnay Blgard-Jtlarinot, Johnny Hodgeo-al^ en Harry
Corney-barltondaxofoon met Ellinfiton, Taylor en Oreer in "Jlight Song".
.Het Ieat3te atul; van deze sesslon vraa een Ellington coa'iositie van 1928»
"Blaok Beauty".

Cootie
Ii/2 - 2:43 - iden

°/h Hûü Cuttorat Blaok Beauty (Ellington)
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"Black Beauty", dan wel »A prirtradt of Ploreno» Millo", de geliefde ahowgirl
bijgenaamd «Linie Twinks', die in 1927 overleed. Cootle Williams and hie
Rug Cutters ia Mew ïorfc CIJy voor Voealion op 22 Juni 1939- Bij de Johnny
Hodgao-session van 1 september ïat in da eerste drie stukken Billy Strayhom
aan de piano, drie maanden la ter werd h i j a l s arrangeur/oomponist in vaste
dienst aangenomen bi j de Ellington organisatie, "The Rabbit'a jurap".

plaat 4 Johnny Hodgea a/n Orchestrai The Rabblt's Juno (Hodges)
D/4 - 2i4O - EpiO EE 22006
"The Rabblt's Jura?", ook genoemd "The Rabbit Junps" - het Konijn in deze t i t e l
was de bijnaam van alstsaxofonist Johnny Hodgas, daterend uit ï i jn schooltijd
vanwege aijn voorkeur voor s la . Hij werd overigens vaker Rab genoemd.
In hat vierde en laats te stuk van deae 1 september 1933 aession Had Duke
Ellington de plaats aohter de piano van Billy Strayhom overgenomen, maar het
etuk was weer alleen van Hodges zelf. "Dreara Blues".

i aat 2 Johnny Hpd^es a/h Oroh^atra; Dream Blues (Ilodges)
B/7 - 3«02 - KpiO EE 22002
"Dream Blues van 1 september «39. Op 14 oktober was er een essentiële
verandering in de bezetting gekomen, want die dag deed voor het eerst de
nieuwe bassist van Elllngton ïaeei Jimtay Blanton. Bij Johnny Hodges add nis
Orohestra o.a. in "Skunk hollow blues".

idera Johnny Hodpes a/h orehestrai Skunk Hollow Blues (Hodges)
B/a » 2i40 - lden
"Skunk hollow blues" - Johnny Hodgea and his Orchestro op 14 oktober 1939 voor
Voealion in Sow York City, voor het eerst taet bassist Jimray Blanton in plaats
van Billy Taylor. In de volgende session de Bamey Bigard Oroep, dit i s
het slot van deel 102 in de HOS Jazzgeschiedenis, UdR.

plaat 5 Bamey Bigard a/h Orchcstra: Klnuet in blues (Billy Strayhom, Barney Bigard)
A/ laa ts t , - 2l4S - Epin LU 24250
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