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plaat 1 Uoody Herman a/h Orchestra: Ingie speaks (Dave Matthews)
B/4 - 3:20 - Coral CP 2

Woody Herman and his Orchestra op 29 maart 1944 in New York City

voor Decca met "Ingie speaks", een stuk van Daue Matthews voor

Herman's dochter Ingrid die als kleuter haar naam als Ingie uitspre-

De klarinettist/altsaxofonist leidde deze formatie: 4 trompetten-

Neil Hefti, Bob Guyer, Ray Wetzel, Hario 5arritello. 3 trombones-

Ed Bennett, Al Mastren, Ed Kiefer. 5 saxofoons met Ernie Careres er,

Chuck Diflaggio-alten, Georgië Auld en Pete fflondello-tenoren,

Skippy DeSair-bariton. 4 rhytm-Raiph Burns-piano, Hy UJhite-gitaar,

Chubby Jackson-bas, Clifi/ Leeman-drums. Herman op klarinet,

Georgië Auld op tenor en gitarist Hy üJhite soleerden in "Ingie

speaks", de trombonist^ kan ik niet identificeren.

5 april uias er een bijzondere session. Niet omdat bij de trompetten

Billy Robins voor Bob Guyer in de plaats kwam, Al EspDsito voor

Al !*] a s t r e n bij de trombones,en bij de tenoren Herbie Fields voor

Georgië Auld, terwijl Red Sauders uoor een keer drums speelde.

Maar A. omdat gitarist Hy White opgevolgd werd door Billy Bauer en

daarmee 3/4 van de nieuwe Woody Herman ritmesectie bijeen was,

B. omdat drie Duke Ellington-musici als gasten meespeelden: Johnny

Hodges die op de stoel van altist Caceres zat, Ray Sance die daar-

mee de vijfde trompettist was, en ventiel-trombonist Juan Tizol op

de plek van Ed Burnett. Dave fiatthews had een nog steeds niet

algemeen bekend stuk van Tizol uit 1941 gearrangeerd: "Lost", 'Ver-

loren' in de betekenis van 'ten onder gegaan', in het Spaans

"Perdido".

zelfde Woody Herman a/h Orchestra: Perdido (Juan Tizol)
plaat B/5 - 3:06 - idem

"Perdido" van Juan Tizol, gearrangeerd door Dave fflattheus. Neui York

City, Decca, 5 april 1944. Ray Nance-trampet, Woody Herman-klarinet

met de melodie, Juan Tizol-ventiei-tro-ïone, Johnny Hodges-altsax-

ofoon, Herbie Fields-tenorsaxofoon, Neii Hefti-trompet, nogmaals

Hodges, nogmaals Herman. Tenslotte twee stukken uit de session

van 11/12 december '44. Ik geef nog maar eens een keer de complete

bezetting van de band, want dit orkest vormde de basis voor de

eerste grote roem van wat de 'First Herd' zou worden. De 5 trompet-

ten: Pete Condoli, Neil Hefti, Ray Uletzel, Bama Waruick en Chuck

Frankhouser. Drie trombones: Bill Harris, Ralph Pfeffner en Ed

Kiefer. 5 saxofoons met de 2 alten: San" Ciarowitz en John LaPorta, d
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2 tenoren: Flip Phillips en Pete Nondello, de bariton: Skippy

Desair. En: fflargie Hyams-vibrafoon, Ralph Burns-piano, Billy

Bauer-gitaar, Chubby Jackson-bas, Dave Tough-drums. Francis

Wayne, die later met Neil Hefti zou trouwen, zingt, en dat heeft

weinig met jazz te maken in "As long as I live".

liJqody Herman a/h Orchestra: As long as I liue (l*lax Steiner, Charlie
B/B - 3:D9 - idem Tobias)

"As long as I liue", niet de ueel bekende Harold Arlen-song met die

titel maar een werkje van flax Steiner en Charlie Tobias. Woody Her-

man-klarinet, Flip Phillips-tenorsaxofoon, flargie Hyams-vibrafoon.

De leider speelt niet alleen klarinet, hij zingt ook in Duke

Ellington's "I ain't got nothing but the blues".

Woody Herman a/h Orchestra: I ain't got nothing but the blues
B/7 - 2:59 - idem (Duke Ellington)

Woody Herman zong, daarna Flip Phillips op tenorsaxofoon, gevolg^

door de klarinet uan Herman. Pete 'Superman' Condoli speelde de

hoge trorr.petnoten, ƒ Binnen de kortste keren zou dit orkest uan

Woody Herman, D.S. omdat het in de radio-show uan Wild Root bier ee

uaste plek kreeg, zeer populair worden met muziek die niets meer

leek op die uan 'The band that plays the blues'. We zullen er, als

we met de NOS Jazzgeschiedenis in de periode 1945 zijn beland, uit-

gebreid van horen. Nu: na Charlie Barnet en Woody Herman geen Art

Shaw omdat die een keurig en commercieel dansorkest leidde. Ook bij

Benny Goodman werd, in elk geval op de plaat, ontstellend ueel en
uit , ,

het reeen
ueruelend gezongen, maar hier en daar zit er nog iets

te jazzuerleden uan de band in. •BMBBHnBHnBRBHHmHM

^ • • I B "Giazy rhythm".

Benny Goodman a/h Orchestra: Crazy rhythm (Caesar, fieyer, Kahn)
B/3 - 2:40 - Philips B 07011 L

Klarinettist Benny Goodman was als orkestleider een uan de eersten

geujeest die zwarte musici uoor zijn band liet arrangeren. Woody

Herman, Artie Shaw, Tommy Dorsey - ze volgden hem allemaal, zelfs

zijn initiatief een enkele zwarte musicus in hun wit orkest op te

nemen. Kortom, ze wisten allemaal heel goed wie de uitvinders waren

Voor "Crazy Rhythm" maakte Fletcher Henderson het arrangement, de

opname dateerde van 16 april 1940, werd door Columbia in New York

City gemaakt, en het Drkest uan Goodman zag er zo uit.
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3 trompetten: Ziggy Elman, Jimmy Maxwell, Iruing Goodman, 3 trombo-

nes: Red Ballard, Vernon Broun, Ted Vesley. 4 saxofoons: Les Robin-

son en Toots ffiondello-alten, Jerry Jerome en Bus Bassey-tenoren. In

de ritmesectie Johnny Guarnieri-piano, Charlie Christian-gitaar,

Artie Bernstein-bas, Nick Fatool-drums. Solisten in "Crazy rhythm"

maren pianist Guarnieri, tenorist Jerome, trompettist Maxwell,

trombonist Ballard en Goodman. 13 november M B was het orkest

al ueer vrij wat veranderd. Alec Fila in de plaats van trompettist

Ziggy Elman die naar Tommy Dorsey ging, en sinds 10 dagen een vierde

trompettist, Duke Ellington's Cootie Williams. Lou McGarity en Red

Gingler waren nu de trombonisten. De vijfmans saxofoongroep bestond

uit drie alten: Gus Bivona, Skip^| Martin en Bob Snyder, plus twee

tenoren: Georgië fluld en Jack HBnderson. Aan de piano Fletcher

Henderson, Mike Bryan-gitaar, Artie Bernstein-bas en Harry Jaeger-

drums. Twee stukken uit de session, dit is eerst "Henderson Stomp".

zelfde Benny Goodman a/h Orchestra: Henderson Stomp (Fletcher Henderson)
plaat B/laatste - 2:26- idem

"Henderson Stomp" van Fletcher Henderson die piano speelde, nieuw

arrangement van het uit 1926 daterende stuk. Goodman op klarinet,

Cootie Williams speelde trompet. En hij doet dat aan het begin van

Eddie Sauter's "Benny rides again".

plaat 3 Benny Goodman a/h Orchestra: Benny rides again (Eddie Sauter)
3/2 - 4:43 - CBS S 523B8

Poging tot voortbouwen op het succes van "Sing, sing, sing": "Benny

rides again", compositie en arrangement van Eddie Sauter. Benny Goo:

man and his Orchestra voor Columbia in New York City, 13 november

1940. Slot van NOS Jazzgeschiedenis 178, FldR.
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