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KOR, «08 Jazzgeschiedenis, deel 113. Trompettist Bunny Berlgan leidde a ls
veel musioi een big band die meer dansauzlak speelde dan Jaze of Swing.
Maar £4n opname van hem mankte hot in de Jazzwerold, Hij aong er op, en daar
door kon het bid 9 a n groot publiek een hi t worden* verscheen de plaat in de
tweede wereldoorlog ook op het krijgsraaoht-label V-Diso, voor de Jazzmusioi
XXXttUtt en liefhebbers was het zijn trompetsolo waar het om ging. Jaren
lang i s die een standaard gaweest voor trompettisten om hun kunnen te bewij-
zen. 7 augustus 1937» Bunny Bertgani "1 oan't gat etarted".

plaat 1 Sunny Berlgan a/h Oroheatrai ï aan' t get sèarted (Oershwin)
A/2 - 4t52 - RCA MA 3108
"I oan't get started", 7 augustus 1937 door Viotdr in Bew York City opgenorae
Bunay Bertgan and hls Orehestra met Irving Ooodman en Steve ilpkina-trompet-
ten, Sonny lee en Morey Saauel-trorabor.es, Joe Dixoa, Mike Doty, Seorgie Auld
en Clyde Rounds-Baxofoons, Joe Lippman-piano, Toneay Borgan-gitaar, Hank
Wayland-bas, Qeorge Wettllng-drums. Bunny Berigan( geboren 2 november 190;
<iii»^"gi* i s 33 geworden, hi j overleed 2 Juni '42 . David Eldridge i s vo-

rige maand KI 71 geworden, hi j i s 30 Januari 1911 in Plttsburgh, Pennsylvani.-
geboren. Als aes-jarige begon hi j met drums, pas l a te r trompet eu hi j kreeg
o.a. les van zijn drie Jaar oudere broer Joe die altsaxofoon speelde. Roy E?
dridge, zoals hi j genoemd werd, leidde op zijn 16e voor het eerst een eigen
band, twee Jaar l a t e r , in 192B werkte hi j voor het eerst bij een orkest met
enige naam, dat van Horaoe Henderson. Daarna! Zaoh Shyte, Speed Webb, Ceoll
Soott, Elmer Snowden, Charlie Johnson in Small's, Harlem, een club die won-
derlijk genoeg nog steeds bestaat, dan Teddy Hill waar zijn opvolgers eerst
Prankie Newton en daarna Dizzy Gillesple zijn a ls hi j naar Pletoher Hendereoi
gaat. Maar van 1935 af le idt hi j aelf 4hBSBMi ook kleinere en grotere or-
kesten en kri jgt zo'n reputatie dat Duke Elllngton's eerste altsaxofonist
Otto Hardwiok Mpt bijnaaa «Llttle Jazz' bedenkt, want Louis Armstrong i s
Big Jazz. Het ' L i t t l e ' sleet vr i j snel, Roy Eldridge wordt in kringen van
musioi al Jaren 'Jazz* genoemd. De jonge Eldridge werd vermaard door de
dynamiek, het vuur van Biju spel, h i j kon erg hard blazen, hi j kon aeer snel
spelen, en ingahouden.met een demper in 4*jn Instrument, een enorme swing
produoeren. Februari '36 maakte hi j in Chieago met een studlo-oombinatie
voor het eerst opnanen onder eigen naam, maar Deooa bracht die platen niet
u i t , ook in de Wiudy City maakte Vooalion op 23 Januari 1937 opnamen van
het eigen orkest van Hoy Eldridge. De eerste wao "Wabaah Stomp"•

plaat 2 Roy Eldridge a/h Orohettrai Wabash Stomp (Roy Eldridge)
A/1 - 2iO6 - CBS Q0O89



a 2 »

"Wabash Stomp" van Roy Eldridge, 23 januari 1937 door Voealion in Chioago
opgenomen. In het orkaBt van de trompettistt Scoops Carry en Joe Eldridgo-
altsaxofoons, Joe maakte ook de arrangementen en speelde de a l t s o l i . Op tene
saxofoon Davs Young, de ritmesectie bestond uit Teddy Cole-piano, (dat i e SB
broer van drummer Cozy Cole), «föhn Collina-gitaar, Truok Parhain-bas, Zutty
Singleton-drums. ïn het derde en laats te stuk voit deee seasion zijn duide-
l i jk twee typerende atljl-feenmerken van Roy Eldridge waar te nesienj de kreet
de g i l ergens in de hoogte, en het razendsnel rollende loopje. Dit i s ook
weer van hemzelf! "Heokier's Hop".

idem Roy Eldrjd^e a/h Oroheatrat Heokier's Hop (Roy Eldridge)
A/3 - 2i35 - idem
"Roy Eldridge and hls Orehestras "Heokier's Hop", 23 januari '37. Vijf dage
la ter nam de band weer drie stukkei; op, er werd toen gezongen door Gladya
Palmer.

idem Roy Bldrjdqe a/h Orcheetra: Where the lazy rlver goOB by (McHugh, Adaasor.)
A/*4 - 2>3O - idem
"Where the laay river goes by" was het eerste stuk va.i deze session, muaielc
van Jijmmy HoHugh, tekst van Harold Adamson die dat ook deed voor het door
Bil l ie Holiday gezongen "Time on my hands", ir, '40 opgenomen met Roy Eldrldp;
in het begeleidend orkest. Dit i s 1937 en "After you've gono".

idem Roy^Eldrid^e a/h Orohestrai After you've gone (Creamer, layton)
A/6'"- 2i58 - idem
De famexize Creamer B; liayton song "After you've gotie", gezongen door Oladyo
Palmer bij Roy Eldridge and i l s Orohestra, voor Vooaliou in Chioago op
28 Januari 1937. Roy Eldridge-trompet, Sooops Carry en Joe Eldridge-alt-,
Dave Young-tenoraaxofoon. Teddy Cole-piano, John Oolltna-gitaar, Truok
Parham-bas, Zutty Slngleton-drums. Arrangementen en altsaxofoonsoli» Joe
Eldridge, geboren In 1908, overleden 5 maart 1952.
Dit orkest van Hoy Eldridge speelde in de Threo Deuoes Club in Chioago, in
'38 ging do band op toernee om zomer van dat jaar in ftew York aan te komen
voor een augustus engagement in de Savoy Ballroom. Daarna ging Roy Eldridge
heel even radio-techaiek studeren, i n n ö 8 § » ö vormde hi j eon nieuwe band om

+- in de Pamous Door mee te werken, januari 1939 ging hi j met dat orkest naar
do Arcadia Ballroom op de hoek van Broadway en de 53ste s t r aa t , / Itadio-
ultzondirgen daar vandaa?i aijtt ^ p a M M K bewaard gebleven, uit de maaud

e>: di t wan do bn.:id. Roy Eldridge-tronriot en zang, Kil Robert
troiaoet, Eli Roblnaon-troabono, Joe Eldrldgo-altsaxofoon, Prinoo

Robinsor.-tenorsaxofoon en klorinetsoli , Pranz Jaokson-klarinet en tenoreaxo-
foonsoli, Clyde Ttart-piano, John Collins-gitaar, Ted Sturgls-bas, Panama
Pranois-drums. Vanuit de Arcadia Ballroom! "Arcadia Shuffle".



plaat 3 Roy Elftrmge a/h Orcheatrai Aroadia Shuffle (F.Jaokaon, R.Eldridgo)
A/4 - 2:24 - Hfcaidiao 30 JA 5140
"Aroadla Shuffle", Roy Eldridge and hls Orcheatra via do radio vanuit de
Arcadia Ballroom .few Yorl: City, augustus 1939.

Volgende keer nser Hoy Eldridgo, o.a. •** dszo livo-opnamen, dan hoort u
d o » "St.Louta Blues" compleet die nu hot slot ia van deel 113, HOS Jazz-
geschiedenis, Hdfi.

idem Royi Eldrfldga a/h Orehesti^i St . leuis Blues (Williara CliriBtopher Handy)
A/5' - 3t48 - idem "
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