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PI d R , NOS Jazzgeschiedenis 322. Altsaxofonist Charlie Parker deed op
24 september 1948 zijn laatste session voor Sauoy Records, in de
studio van Harry 5 m i t h , Neu York City, Teddy Reig was de producer,
toen heette dat A 4 R Han: artists and repertoire.
Met als BBB
bij het v/oorlaatste stuk gebruikte Parker voor het vierde en laatst
't accoordenschema van "I got rnythm", ook dezelfde toonsoort, Bes,
maar hij maakte er nu een snel stuk van, zonder thema. Alleen in
het midden zit een figuur voor trompet en alteen dat kun je ook
niet eens een stukje arrangement noemen. Take 2, de master, van
"fierry-go-round".
plaat 1

Charlie Parker All Stars: Merry -go-raund-2/M (Cherlie Parker)
10/laatst - 2:23 - 5avoy S5 - J 5500
"Merry-ga-round" mastertake 2 - eind van Parker's laatste Savoysession, 24 September 1.948. De Charlie Parker All Stars: MilesDavis-trompet, 22 jaar oud diE straks in de nu te behandelen periode 1948-1953 zijn eigen hoofdstuk krijgt. Charlie Parker-altsaxofoon, 28 jaar cud, John Lewis-piano, ook 2B, Curley Russell-bas,
eveneens 28, en Bax Roach-drums, 24 jaar ou-d.
Najaar 1948 merkte impresario en producer Norman Granz aan een
project dat hij de Jazz Scène noemde, op een niet achterhaalde
dctum speelde Parker bij een orkest'o.1.v . Neil Hefti er dat stelde
uieinig voor, met een kwartet improviseerde men wat en dat laat ik
u horen vanwege de ritmesectie: Hank Jones-piano, Ray Brown-bas,
Shelly rianr;e-drums.

plaat 2

Charlie Parker Quartet: The Bird (Charlie Parker)
A/2 - 4:42 - Verve 511D33
"The Bird" werd aft genoemd - Parker's bijnaam was Bird, zonder
lidwoord. In december '48 en januari-maart '49 speelde Parker
met zijn vaste kwintet met grote regelmaat in een jazzclub aan
TimeJ Square, ooit het hart van New York's flarhattan Island, de
Royal Roost. Disc jockey en CIC Symphony Sid Torin leidde de liveradio-uitzendingen vanuit de Royal Roost en er is gelukkig nogal
wat bewaard gebleven omdat amateurs de programmas thuis opnamen.
11 december 1948: miles Davis-trompet, Charlie Parker-altsaxofoon,
Al Haig-piano, Tommy Potter-bas, flax Roach-drums. Eigenlijk '"Drifting on a reed", maar hier genoemd "Big Foot".

plaat 3

Charlie Parker All Stars: Big Foot (Charlie Parker)
B/1 - 4:37 - mem EE 102
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"Big Foat", eigenlijk

"Drifting

en a reed'\s»

ook ujel "fiir condi-

tianing" genoemd. Uit dezelfde radio-uitzending
trompettist Little Benny

het stuk

dat

Harris met Parker maakte op het accoorden-

schema van " H o w high the moon", waarvan de titel ver ui ijst naar
Parker's tijnaam Bird: "Ornithology" .
plaat 4

Charlie Parker All Star s: Drnithology

(Harris, Parker)

1 7 5 - 4:1 9" - riGm B5 1 01

"Ornithology", 11 december 1948 in de Royal Roest gespeeld, vastgelegd uit de live radio-uitzending. Pianist Al Haig had in 1945
meegedaan aan uiat zo ongeveer de eerste pure Bebcp-platen zouden
blijken te zijn, de session op 11 mei voor Guild met Dizzy Gillespie en Charlie Parker waarbij Sarah Waughan "Lover man" zong.
Vandaar waarschijnlijk, nu Haig bij Parker speelde, dat twee andere
"* _ r ^ ,lp\* stukken/ineens docr Parker gespeeld uierden. Nog steeds van 11 de~Ji
cember: Bf Tadd Dameron's op de accoorden van Cole Porter's "U/Hat
is this thing called love" gemaakte "Hot House".
plaat 5 Charlie Parker All 5tars: Hot House (Tadd Daireron)
JJ1 - 4:07 -. mem 65 103
"Hot house" en daarmee zal ongetwijfeld niet tfEBBÊg^Bil^BSËSl'^WroP'^
1^B£^ 'broeikas' ^^Ê bedoeld zijn, maar Bordeel.
Als afsluiting
nog een stuk uit de Roost, van de volgende dag, en ook weer uit
de qgBS^BSB 1945-session. Charlie Paiker met Dizzy fjillespie's
"Salt peanuts".
plaat 3

Charlie Parker All Stars: Salt peanuts (Dizzy Gillespie)
ÏÏ72 - 3:43 - men 65 102
"Salt peanuts", ontstaan uit een figuur van Dizzy Gillespie's
1 g42-compositie "Little John Special". De Ch<*rlie Parker All Stars
live via radio vanuit de Royal Roost aanTimes Sguare, New York Cit
met m i e s Davis-trompet, Charlie Parker-altsaxofoon, Al Haig-piano,
Tommy Potter-bas, Clax Roach-drums.
Meer uit de Roost o.a. in de
volgende aflevering. Dit was NOS Jazzgeschiedenis 322, MdR.
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