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MdR , NDS Jazzgeschiedenis 457. Om te beginnen de resterende

twee stukken uit de 5onny Rollins 'Way out West'-session voor Con-

temporary in Los Angeles, 7 maart 1957 - het Sonny Rollins Trio

met naast de tenorsaxofonist alleen bassist Ray Brown en drummer

Shelly Clanne. Van die twee stukken hoort u de alternate takes die

niet op de oorspronkelijke LP staan, alleen op de in '86 uitgegevn

CD, na de destijds al uitgebrachte takes. Dito is Johnny Clercer's

"I'm an old cowhand".

CD way Sonny Rollins Trio: I'm an old cowhand (Johnny Piereer)
out west track 2 - 10:07 - Contemporary CDCOP 006

"I'm an old cowhand". Tenslotte de alternate take van een stuk

dat Rollins maakte op het accoordenschema van "Cherokee": "Come

gone".

zelfde Sonny Rollins Trio: Come gone (Sonny Rollins)
track 5 - 10:29 - idem

"Come gone" op de changes van de Charlie Parker-favoriet "Chero-

kee" die het in zijn versie "Ko ko" noemde.» Nu twee stukken

door het Max Roach Quintet u i t " 1 » !» * ' 57 . SB8H88B8KIB8fil3BBIBIB8BEIBBe

? o\p te , «\ r/aS

< . f fejBHH&HÈBaBBiaafce Dezelfde groep^hoorden we in jazzgeschiedenis

V 455 als Rollins eigen kwintet, het was de drastisch veranderde

formatie na het dodelijk auto-ongeluk van Clifford BRown en Richie

Powell. Kenny Dorham-trompet, Sonny Rollins-tenorsaxofoon,

Billy Wallace-piano, George florrow-bas, Max Roach-drums. Eerst

van Richard Rodgers "Lover".
plaat flax Roach Quintet: Lover (Rodgers, Hart)

Ï/T - 6:17 - Hercury 134 6D7 MFY

"Lover", uit de LP 'Jazz in 3/4 Time', waarvoor flax Roach dit

stuk maakte: "Little folks".
zelfde Flax Roach Quintet: Little folks (Clax Roach)

1/2 - 5:38 - idem

"Little folks", het Max Roach Quintet voor EmArcy in NYC, 1B en

21 maart 1957. Kenny Dorham-trompet, Sonny Rollins-tenorsaxofoon,

0 ft 1 3 ̂  O ö A Billy lilallace-piano, George l^orrow-bas, Max Roach-drums.

^. Volgende keer een kwintet-session met Jay Jay Johnson^ ttie voluende
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