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MdR, NOS Jazzgeschiedenis 194.
Earl Hines verlieten we in deel 91
na "Grand Terrace Shuffle" van 12 juli 1939. Ik ga verder op 13 februari 194D met een stuk van Reginald Foresythe, van Caraibische af
komst in Londen geboren, die een tijd in Chicago voor Earl Hines
werkte en daar o.a. de tune wm de band schreef: "Deep forest".
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Earl Hines a/h Orchestra: Deep forest (Reginald Foresythe,Razaf,Hin
I-2/laatste - 2:29 - RCA PCI 42412
"Deep forest" van Reginald Foresythe die vooral bekend werd door
curieuze werkjes als "Dodging a divorcee" en "Serenade to a wealthy
widow" waarin hij schreef voor in jazz ongebruikelijke instrumenten
als fagot. Earl Hines and his Orchestra speelde het stuk op 13 fe^ bruari 1940 in New York City voor het RCA Uictcr-merk Blue Bird, de
^%u»
solisten naast Earl Hines waren/Bró&l Crowder-tenorsaxofoon die ook
het arrangement schreef, Eddy Simms-trompet 4B Omer Simeon-klarine^
Dit is de complete bezetting: Walter Fuller, Wilton Fletcher en '
Eddy Simms-trompetten. Ed Burke, John 'Streamline' Ewing en Joe
,. ClcLewis-trombones, Leroy Harris en George Dixon-altsaxof oon maar
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Dixon speelde ook trompet, Bill Crowder en Jimmy Flundy-tenor-.BB
Omer Simeon-baritonsaxofoon. Earl Hines-piano, Claude Roberts-gitaa
Quinn liiilson-bas, Alvin Burroughs-drums. Jimmy fflundy was drie maan
den voor deze session in plaats uan Budd Johnson gekomen, dit is
zijn arrangement van "Number 19".
Earl Hines a/h Orchestra: Number 19 (Earl Hines)
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"Numer 19" van Earl Hines, gearrangeerd door Budd__XotmsPh, soli doo
Alvin Burroughs-drums, George Dixon-altsaxofoon, Bob Crowder-tenorsaxofoon en Walter Fuller-trompet. Blue Bird-New York City, 13 februari 1940. De 26ste nam Hines twee pianosolos op, waarbij vermei
wordt dat het om een Storytone instrument ging. Dat klonk zo in
"Body and soul".
Earl Hines: Body and soul (Soura,Heyman, Green)
1/3 - 2:49 - idem
"Body and soul" op een Storytone piano, naar ik vermoed, want ik ko
er niets over vinden, een instrument van geheel of gedeeltelijk
nieuwe constructie./Waarvan nooit meer gehoord werd, het ding was
dan ook vals en zweefde. Earl tfines solo voor Blue Bird in New York
City op 26 februari 1940. We gaan weer naar het orkest,dat op 19 j
ni opnam - er was één verandering bij de trompetten: Shirley Clay
was op de plaats van Wilton Fletcher gekomen_, ^"Call me happy".
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Earl Hines a/h Orchestra: Call me happy (Buster Harding, S.'Skylar)
1/6 - 2:37 - idem

ff feV

Budd Johnson
= 2 =
"Call me happy" was een stuk van Buster Harding, soli door Walter
Fuller-trompet, Ed Burke-trorabone met buzz-mute, een zoem-demper
zoals Dicky Wells die wel eens gebruikte, en fcBMBBHHHBB-tenorsaxofoon.
Uit dezelfde session een feature voor UJalter Fuller. Hij
speelde niet alleen trompet maar zong ook: deed de z.g. 'hot'vocals.
Het ouderwetse falset-werk werd gedaan door altsaxofonist Leroy
Harris, voor de ballads was er sinds '39 en op de plaat voor het
eerst te horen 13 februari '40, Billy Eckstine. Hij zong net zulke
vreselijke ballads als Herb Jeffries bij Duke Ellington, en al dat
soort dingen laat ik u niet horen, maar hoe goed de Earl Hines Band
op juist al die commerciële dingen draaide blijkt uit dit: naast
zanger Eckstine uas er ook nog de zeer goed ogende Cladeline M K en
de vocale groep Three Varieties.
Overigens is dit dus Walter F U I I E
in "Topsy turvy".
plaat 2

Earl Hines a/h Orchestra: Topsy turvy (Edgar Battle, Cab Callouiay)
1/laatste - 2:41 - idem
Vooral bekend door Cab Callouiay: Edgar Battle's "Topsy turvy" met
de trompettist Walter Fuller ook als zanger. In de tenorsaxofoonsolc
van Bob Crowder speelde Omer Simeon op klarinet de bridge.
Een werkje van Earl Hines nu met eerstB gitarist Claude Roberts, dar
bassist Quinn Wilson, vervolgens drummer Alvin Burroughs met brushes
•p de snare drum, en pianist/leider Earl 'Fatha' Hines. Aan het slot
tenorsaxofonist Budd Johnson die het arrangementje maakte voor
"Tantalizing a Cuban".

plaat 2

Earl Hines a/h Qrchestra: Tantalizing a Cuban (Earl Hines)
2/5 - 2:29 - idem
Dat was de 2e take van "Tantalizing a Cuban"
Blue Bird-session van 19 juni
1940 in New York City. Wanneer
het orkest op 2 december de eerstavolgende session ttaHBB) doet, in
Hollywood, is er nogal wat veranderd, en daarom maar weer eens een
complete bezetting. Harry Jackson, Rostelle Reese en Leroy Uhitetrompet. John 'Strearaline' Ewing, Joe McLewis en Ed Fant-trombone.
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Scoops Carry 1e en Leroy Harris 2e alt-, Bill Randall, Budd Johnson
en Franz Jackson-tenorsaxofoon. Earl Hines-piano, Hurley Ramey-gitaar, Truck Parham-bas,ftl'üin. Burroughs-drums. Franz Jackson is BR
solist op tenorsaxofoon in Jimmy fflundy's "Easy rhythm".
Earl Hines a/h Drchestra: Easy rhythm (Jimmy Plundy)
2/6 - 2:50 - idem
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"Easy rhythm" van de toenmalige top-arrangeur Jimmy Mundy: geboren
28 juni 1907, overleden 24 april 1983, bijna 76 jaar oud.
Tenorsaxofonist Bingie Madison, 1902-1978, hij speelde o.a. bij Lui:
Russell en Louis Armstrong, is daarentegen nauwelijks bekend als
arrangeur, maar maakte toch dit vrij vooruitstrevende arrangement
voor "In smamplands".
plaat 2

Earl Hines a/h Orchestra: In swamplands (H.Fredericks, B.Madison)
2/7 - 2:49 - idem
"In smamplands", met 8 maten trombone door Streamline Ewing en
de tenorsaxofoon van Budd Johnson.
Earl Hines and his Orchestra
voor Blue Bird in Hollywood, 2 december 1940, slot van NOS Jazzgeschiedenis 194, MdR.
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