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plaat 1 MdR, TOS Jazzgeschiedenis deal 103.
Jqhnny Hodfles a/h Orohoatrai I know what you do (Iiodgea, Uills)
1/3 - 2l4O - CBS 88522

Deze laats te aflevering met muziek door de kleioe groepen uit het orkest van
Duke Ellington begon met nog een opname van Johnny Hodgea and hls Oroheatra
uit de Voealion-seasion in New York City van 14 oktober 1939, de dag dat
bassist Jimmy Blanton voor het eerst op de plaat kwam, sx in deze, en de r e s -
terende door Columbia gemaakte opnamen helaas sleoht te horen i s . Het stuk
dat u isojulat hoorde was "I know what you do" van de le ider , de bezetting was
Cootie Wllllaaa-trompet, Lawrenoa Brovm-trombone, Johnny Hodges-alt, en Harry
Carney-baritonsaxofoon. Duke Ellington-piano, Jimray Blanton-bas, Sonny Oreer-
drurae. Twee dagen l a t e r nam klar ine t t i s t Barney Bigard met zijn groep op,
die nu niet meer de 'Jazzopators' werd genoemd, maar gewoon zijn orkest. Van

I hemzelf ie "Early Moanlng11.

idem Barney Bigard a/h Oroheatrai Early Korning (Bigard)

1 1/7 - 2(29 - idem
Rex Stewart-oornet, Barney Bigard-klarinet, Harry Camey-baritonsaxofoon,

. Duke Elllngton-piano, Jimmy Bianton-bas, Sonny Oreer-druns op 16 oktober '39
| voor Vooalion in Uev York City met "Early morning". De irrorytgtK Ellington- j

band deed hierna» drie stukken, 22 november maakte Bigard ±axxa

Idem

idem

opnamen, nu in de complete bezetting met ventiel-trombonist
Juan Tizol e rb i j . En Billy Strayhorn zat aan de piano, h i j arrangeerde het
eerste stuk dat van Bigard was, het tweede i s ook zijn eigen oompositie.
Het zijn achtereenvolgens "Hinuat in Blues" en "Lost in two f la te" .
Barney Biftard a/h Orohestrai Mlnuet in Blues (Bigard)
2/4 - 2i49 - idaa
Barney Bigard a/h Oroheatrat los t in two f l a t s (Strayhorn)
2/5 - 2:31 - idem
mmmnfXnrax rum "Minuet in Blues" en daarna "Lost in two f la t s" - dat
laats te niet 'verloren in twee flat-KOJpn', maar Jfe 'twee mollen', het stuk
staat in de téonsoort Bes. Barney Bigard and nis Orohestra, 22 november
1939f de dag dat Ellington en bassist Jimay Blanton hun eerste twee duetten
opnamen die in de delen 90 en 99 te horen waren. De laa ts te Bigard-Vooalion
session wao op 14 februari 1940 toenVËllington's Orkest TffHt«Titiqpnf»pnfynr|r
de laa ts te opnamen voor Columbia maakte, daarna word het RCA Victor.
IHttyitrr..IjmHui»MWB Harry Camey van 40Mlff eerste stuk k i "Pelioan
Drag".

Barney Bigard a/h Orohestrai Pelican Drag (Carney)
3/5 - 2i56 - idem



> 2

Idem

idem

lidem

idem

Na Harry Carnay's "Palioan Drag" een stuk van Billy Strayhorn, "Tapiooa".
Barnfl-V Bigard a/h Oroheatrai Tapiooa (Strayhorn)
3 / 6 - 2 ( 2 8 - Idem
"Tapiooa" van Billy Strayhorn. Het derde stuk van de vier waa van Bigard
zelft herinnering aan Eijn geboortestad New Orleana waar hi j de Creole of
Color-klarinetatij l van meekreeg» " u u Oras madneaa".
Baraoy Bl^ard a/h Orohestrai Hard! Qraa JJadness (Bigard)
4/1 - 2«31 - idem
"Mardi Oraa Madness" over de fameuze Vastenavond in Hev Orleana met feesten
en grootse optoohten. Barnoy Bigard and hls Orohestra voor Vooalion, New
York City, 14 februari 19*0 met Hox Stewart-oornet,

Juan Tizol-ventlal trombone, Barney Bigard-klarinet, Harry Carney-bariton»axo-
foon, Sm^agtfflj^Pg^S^'^f-ny Blanton-bae, Sonny areer-drims.
Cootie Williams and hls Rug Cutters waren de laatster. tot» die voor Columbia
optraden, de datum i s 15 februari, kortorat of het was na middernaoht en hot
gaat i n fei te oni één en deeelfde aoasion, of, wat waaraohijnlijk niet het
geval i s , deze groep kwam apart de volgende dag terug. Bij het tweede en
derde stuk sneelde Ellington piano, in het eerste en vierde Billy 3trayhorn,
en dat eerste waa "Black Butterfly".
Cootie WjlljamB a/h RUK Cuttersi Blaok Butterfly (liills,Ellington,Caruthers)
4/3 * 2:37 - idem
"Blaok butterfly" - Oootie Williams-trompet, Barney Bigard-klarinet, Johnny
Hodges-alt, Harry Camey-baritonaaxofoon, Billy Strayhorn-plano, Jimtny
Blanton-bas, Sonny Greer-ctrums - Cootie Williama andhis Rug Cuttsrs voor Vo-
oallon in New ïork City, 15 februari 19J0. De studio-opnamen van Duke El-
lington and hls Pamous Orohestra, en da vier daaruit geformeerde kleine

•,va
groepen zijn, praotisoh Integraal BXKKX zomer 1934, te vinden op een serie
CBS dubbel LP'ai 'The Complete Duke Ellington, hls recorded worfca in ohro-
nologioal ordsr ' . Be serie omvat 15 aeta van in totaal oVfe 30 platen, de
eerste opnamen dateren van 1925, de laatsten van de Cootie Williams aeasion
op 15 februari '40. De hele aerle, son Franse uitgave, in vla CBS in .'ieder-
land leverbaar, y Van Cootlo Williams "81ve I t up", slot van deel 103 in
de WS Jazzgeaohiedenis, MdR.
Cootie WjlllamB a/h Rug Cuttersi 01ve i t up (Cootie Williams)
4/6 - 2i54 - idem
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