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Benny Goodman Sextet: Flying home (Goodman,Hampton, DeLange)
A/l - 3:07 = Jazz Archives JA-23
Deze versie van "Flying home", is de vroegst bekende opname van gitarist Charlie Christian. Plet het Benny Goodman Sextet speelde hij in
de Hollywood Bowl op 19 augustus 1939, J.n het sigarettenreclameprogramma 'Camel Caravan' dat door radio UJEAF live werd uitgezonden en
{UB door iemand thuis op een plaat tM gesneden. De complete bezetting: Benny Goodman=klarinet, Lionel Hampton=vibrafoon, Fletcher Henderson=pianD, Charlie Christian=electrische gitaar, Artie Bernstein=
bas, Nick Fatool=drums.
Christian was 23 toen en speelde 11 jaar
gitaar, minstens twee jaar een electrisch versterkte. Hij was niet
de ••••eerste electrische gitarist, ook niet de eerste op de plaat.
Al omstreeks 1935 is er op een film-short een electrische haujaiiangitaar te zien, Leon fficAuliffe maakte in juni '37 platen met electrische gitaar, George Barnes op 1 maart '3S,en de 18e van diezelfde
maand Eddie Du,rham, zoals te horen in deel B5 van deze NOS Jazzgeschiedenis.
Maar Charlie Christian was weldegelijk een van de
eerste vijf of tien musici die een electrische gitaar gingen bespelen, en Christian was de eerste gigant op dat nieuwe ding, een jazzmusicus in de orde van grootte als Louis Armstrong, Lester Young,
Lionel Hampton - M uitvinders, stijl-bepalers.
De drie nu volgende opnamen zijn ook nog geen reguliere platen uit de
studio, maar van een jam session op 24 september in PlinneapDlis, Plinnesota. Goodman speelde daar of ergens in de buurt, vandaar de aanwezigheid van zijn tenorsaxofonist Jerry Jerome. Frankie Hines is de
pianist, de bassist zou Oscar Pettiford zijn»4l de drummer onbekendf
QBSBtti D D k praktisch niet te horen. De groep speelde twee keer "I got
rhythm",^ een Columbia-technicus heeft daar op niet helemaal correcte manier één stuk van gemaakt.
Dlaat 2
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Charlie Christian Quintet: I got rhythm (Gershwin)
2/1 - 5:47 - CBS N 67233
ek«-»U».
Na dit "I got rhythm" de eerstü opgenomen Christian-versie van
"Stardust", toen al door hem gespeeld met een volledig uitgedokterde
solo waarin het citaat uit Tbny Jackson's "Pretty Baby".
Charlie Christian Quintet: 5tardust (Hoagy Carmichael)
2/2 - 5:31 - idem
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Hoagy Carmichael's "Stardust", en als u dat ooit eens met het schitterende verse hoort: Dan Redman schreef w
voor Carmichael uit bewondering voor ^ i ^ M chorus. Maar dit was dus Charlie Christian, en
dat "Pretty Baby"—aardigheid je • • is door Lionel Hampton tot traditie gemaakt, hij doet het er nog steeds in. Nu: "Tea for tuo".
Charlie Christian Quintet: Tea for two (Vincent Youmans)
2/3 - 4:29 - idem
"Tea for tuo" van Vincent Youmans. Jerry Jerome-tenorsaxafoon,
Charlie Christian-electrische gitaar, Frankie Hines-piano, Dscar
Pettiford-bas, onbekendeydrummer. Door een disc jockey opgenomen
in de Harlem Breakfast Club in flinneapolis, Minnesota, 24 september
1939, omstreeks 1972 voor het eerst uitgebracht op de CBS-LP 'Solo
flight', the genius of Charlie Christian.
En dan gaan wij nu naar
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de eerste echte studio-opnamen, ik reken die met Lionel Hampton van
i gyfcty—
11 september toen Christian niet versterkt mocht spelenj\nièt mee.
Het Benny Goodman Sextet: "Flying home".
Benny Goodman Sextet: Flying home (Hampton, Goodman, DeLange)
A/3 - 3:13 - CBS 62581
Benny Goodman-klarinet, Lionel Hampton-vibrafoon, Fletcher Hendersonpiano, Charlie Christian-electrische gitaar, Artie Bernstein-bas,
Nick Fatool-drums* "Flying home" met aan de naam van de bedenker van
het stuk toegevoegd die van de heren Goodman en DeLange, het is van
Lionel Hampton, .^ E^SXXX«Xj?NXX&XX&KXK«SMXB»SXXS4èSHXÏÈSa*)SX,KaÈSfSX)SSN .
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