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MdR, MOS Jazzgeschiedenis 359. Juni 1950 speelde het Charlie

Parker Quintet in de naar de leider oenoemde jazzclub Birdland
«.V2.

in NYC, de 30 zond radio ÜJJZ de sessions uit. B ^ ^ ï J B e geluids-
\IS cjnA^r

kwal i t ei ty^ach t gezegd niet op timaa inlaten we blij zijn dat

Boris Rose die muziek opnam, ujant er werd op zeer hoog niveau

gespeeld^door Fats Navarro-trompet , Charlie Parker-altsaxofoon,

Bud Powell-piano ,waar het in dit hoofdstuk van de geschiedenis

over gaat, Curley Russell-bas, Art Blakey-drums. Ook door

Nauarro dus, de meest originele trompetstylist na Dizzy Gilles-

pie, verwonderlijk omdat hij in zeer slechte lichamelijke

conditie was door een jaren lang intensief heroïne gebruik

en in het laatste stadium van long-tbc verkeerde.

Birdland 30 juni 1950.6
plaat 1 Charlie Parker Ouintet: Ornithology (Benny Harris)

3/3 - 7:50 - CBS 8B250

"Ornithology" van Little Benny Harris die gebruik maakte van de

accoorden van "Hom high the moon". £ti Nu een Miles Davis-thema:

"Little Willie leaps".

zelfde Charlie Parker Quintet: Little Willie leaps (Miles Davis) +
3/2 - 5:44 - idem 52 nd Street theme (Thelonious Honk)

"Little Willie leaps" werd geuolgd door een stukje "52n Street

theme", teken dat deze set afgelopen was. Het Charlie Parker

Quintet, 30 juni 1950 in Birdland, NYC, oorspronkelijk live-

radio via WJZ. Fats Navarro-trompet, hij overleed een week

later, 7 juli, Charlie Parker-altsaxofoon, Bud Powell-piano,

Curley Russell-bas, Art Blakey-drums. Eigenlijk moet ik nu

naar een session voor Clef in februari 1951, maar dat komt

slecht uit door de duur van de muziek daarna, zodat ik nu naar

maart ga toen er in Birdland een heel bijzondere session was.

J3ie 31ste speelde daar een gelegenheids-combinatie onder de naam

Charlie Parker All Stars, waarin drie top-Beboppers die zelden

samen te horen waren, voor het laatst op het legendarische

concert in Classey flusic Hall, Toronto, 15 mei 1953. Namelijk;

Dizzy Gillespie-trompet, Charlie Parker-altsaxofoon en Bud

Powell-piano.
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Helaas zijn er maar uier stukken bewaard gebleven, weer dank

zei Boris Rose die de directie uitzending thuis opnam, tuee

waren te horen in NOS Jazzgeschiedenis 334V-hoofdstuk Charlie

Parker. Dat uaren "'Round about midnicht" en "A night in Tuni-

sia". Tot slot nu de tuee andere stukken, in het kwintet

speelt Tommy Potter-bas, Roy Haynes is de drummer. De HC in

Birdland: disc-jockey Symphony Sid.

plaat 2 Charlie Parker All 5tars: Blue 'n' boogie (Dizzy Gillespie)
A/1 - 7:17 - CBS 82291
(afk. wordt op plaat afgebroken)

'Uitfaden met de schaar' noemen wij dat wel eens in de studio.

Dat was Dizzy Gillespie's "Blue 'n' boogie". Sy.mphony Sid

geeft u de volgende titel.

zelfde Charlie Parker All Stars: Anthropology (D.Gillespie, C.Parker)
A/2 - 5:58 - idem
(Afk. op plaat laten doorlopen tüt en met:
tfHowcan you go wrong", dan snel weg).

Symphony Sid, MC bij de toenmalige live-uitzending via WJZ

vanuit Birdland, NYC, 31 maart 1951. De Charlie Parker All Star

met Dizzy Gillespie-trompet, Charlie Parker-altsaxofoon, Bud

Poujell-piano, Tommy Potter-bas, Roy Haynes-drums : /v-itïi fâ tfCô »-} ,

Uolgende keer begin ik met de genoemde Clef-session van Bud

Poiuell in februari '51, toen hij solo speelde, wm ouer een

goede vleugel kon beschikken,diêjzeer behoorlijk werd opgenomen

Dit was NOS Jazzgeschiedenis 359, MdR.
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