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MdR, NOS Jazzgeschiedenis 446. Voor de periode 1953-1958 waar

ik nu mee bezig ben, en waarvan dit het eerste hoofdstuk is met

als onderwerp Miles Davis, hebt u wat hem betreft nog drie af-

leveringen te goed. De muziek hierin gaat bij uitzondering eens

niet chronologisch omdat ik anders het tweede grote Gil Evans /

Miles Davis-project over drie afleveringen moet uitsmeren, ter-

wijl twee eigenlijk al te veel is. Kortom, deze en volgende keer

'Porgy and Bess', tot slot live-opnamen van het Newport Jazz

Festival en de z.g. Jazz at the Plaza-session. Allemaal van 1958.

In juli en augustus werd het album 'Porgy and f?ess' opgenomen in

vier sessions van elk drie uur. Gil Evans en Miles Davis kozen

voor een soortgelijke bezetting als voor 'Miles Ahead', Evans

permiteerde zich, en terecht, grote vrijheden ten opzichte van

de George Gershwin compositie die 10 oktober 1935 in première

was gegaan. Terecht, omdat zoals Duke Ellington het in die tijd

al stelde, het werk van George en Ira Gershwin op basis van DuBose

Heyward's roman en met medewerking van de auteur, de Amerikaanse

Neger als een primitieve mens op het operatoneel zette, als

stereotiep vanuit een typisch blanke gezichthoek. Denigrrend

voor zwart dus. Dit was het orkest waarvoor Evans schreef en

bij de vier sessions dirigeerde. 4 trompetten: Ernie Royal,

Louis Mucci, Bernie Glow en Johnny Coles. 4 trombones: Jimmy

Cleveland, Frank Rehak, Joe Bennett en Dick Hixon. 3 hoorns:

Willie Ruff, Julius Watkins en Gunther Schuller. 1 tuba: Bill

Barber. 4 riet- en houtblazers: Cannonball Adderley-altsaxofoon,

Phil Bodner en Romeo Penque-fluiten en klarinetten, Danny Bank-

basklarinet. Paul Chambers-bas, Philly Joe Jones-drums bij de

eerste session, Jimmy Cobb bij de andere drie, terwijl bij de

derde/Phil Bodner vervangen werd door Jerome Richardson.ie/phi:

Opname-halve, dus niet wat de volgorde op het album betreft, zit

de zaak zo in elkaar.
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Voor Columbia, NYC, 1958:

1e session.22 juli: ^y man's gone nou, Gone, gone gone, en ̂ one,

2e session, 29 juli: Here come de honey man, Bess, you is my üjoman

noui, It ain't neseccarely so, Fisherman,

strawberry and devil crab.

3e session, 4 augustus: Prayer, Bess oh uhere's my Bess, Buzzard

song .

4e session»18 augustus: Summertime, There's a boat that's leaving

soon for New York, I loves you Porgy.

Dat zijn in totaal 13 stukken, u hoort nu de eerste zes, volgende

keer de resterende zeven. Die eerste zes: "The buzzard song",

"Bess, you is my uioman nou", "Gone", "Gone, gone, gone" ,

"Summertime" en "Bess, oh uhere's my Bess". Miles Davis, die

trompet en bugel speelt, "aak Orchestra under the direction of

Gil Evans: 'Porgy and 6"ess'.

Hiles Davis uith Orchestra under the direction of Gil Evans:

1 - 4:06 - The buzzard song (Heyuard, Gershuin & Gershuin)
2 - 5:10 - Bess you is my uoman nou (idem)
3 - 3:57 - GDne (idem)
4 - 2:02 - Gone, gone, gane (idem)
5 - 3:17 - Summertime (Heyward, G.Gershuin)
6 - 4:27 - Bess, oh uhere's my Bess (Heyuard, Gershuin 4 Gershujin)

CBS 4509B5-1

U hoorde de eerste zes van de dertien delen uit het album 'Porgy

and Bess', composities George Gershuin 1935, door Columbia in NYC,

juli en augustus 1958 opgenomen, gespeeld door een orkest olv.

Gil Evans die de arrangementen schreef,en Miles Davis op trompet

en bugel. U luisterde naar de CBS-heruitgave op CD.

Volgende keer de resteren zeven delen. Dit uas NOS Jazzgeschiedenis

446, MdR.
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