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MdR, NOS Jazzgeschiedenis 491, tijdvak 1953-1958, hoofdstuk 4,

Charles Mingus, deel 14 en laatst. Langston Hughes, 1902-19B7,

was dichter, auteur, scriptwriter, kwam op tijdens de Harletn

Renaissance van de jaren twintig, hoorde bij de Neuj Negro P'lovement

en iuas de enige van al die schrijvers en dichters die binding

met jazz had: ala in 1926, vijf jaar nadat hij voor het eerst

naar Harlem-New York kwam, verscheen zijn bundel 'The lileary Blues'

Zijn jazz-belangstelling is altijd gebleven, hij publiceerde ook

over jazz, in 1955 werd van hem een speciaal kinderboek over jazz

uitgegeven, 'The first book of jazz'. Logisch dat Langston

Hughes in de jaren vijftig, toen jazz & poetry in zwang kwam,

meedeed, in 1958 maakte hij voor de plaat een van de meest merno-

m ^ .i i . rabele en blijvende bijdrage aan de beweging door op 17 en 18

v «, maart voor MGP1 in NYC een LP te maken, 'Uleary Blues',/met bij

/*• n ta<*S ^ e e e r ste session wat oudere musici, bij de tweede de Charles

4 |\/3?r<»oA ) Mingus Jazz Workshop, voor die gelegenheid vanwege Mingus' con-

^J tracten elders, het Horace Parlan Quintet genoemd. Trompettist

Clarence Shaw had griep, het kwintet bestond uit Jimmy Knepper-

trombone, Shafi Hadi-tenorsaxofoon, Horace Parlan-piano, Charles

Clingus-bas, Kenny Dennis-drums, die om mij onbekende redenen

Dannie Richmond verving. fflingus schreef wat muziek, er werd

veel geïmproviseerd, er zijn vooral zeer fraaie bas-partijen, de

afsluiting is een Plingus-compositie zonder Hughes, en er zit een

première bij. De drie eerste gedichten: The Stranger, f̂ lidnight

Stroll, en Backstage. Dan volgt de 'Dream Montage1, met üieird

Nightmare, Doublé G-train en tenslotte voor het eerst gespeeld,

fflingus' "Wednesday night prayer meeting" dat in latere bewer-

kingen en versies ook bekend werd als "Better get it in your

soul" en "Better get hit in your soul". De instrumentale afslui-

ting is Clingus' "Jump Monk" - voor Thelonious. Langston Hughes.

plaat 1 Langston Hughes with the Horace Parlan Quintet:
2/2 - 17:54 - Verve USP 36 The stranger (all: Langstor

flidnight stroll Hughes/
Backstage Charles

Dream montage: Weird nightmare Mingus)
Doublé G train
lüednesday night prayer meetinc

Jump Honk (Charles Hingus)
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De dichter Langston Hughes met de Charles Clingus Jazz Uiorkshop on-

der de naam Hcrace Parlan Quintet uoor MGM in NYC, 18 maart 1958.

Jimmy Knepper-trombone, Shafi Hadi-tenorsaxofoon, Horace Parlan-

piano, Charles Mingus-bas, Kenny Dennis-drums. Afsluiting van

hoofdstuk 4, Charles fflingus, uoor het tijdvak 1953-1958 in deze

NOS Jazzgeschiedenis. Edoch - als echte afluiting een inhaalmanoeu-

vre omdat ik achtei**iets tegenkwam dat op zijn minst curieus is,

bovendien is er tijd uoor. De nu komende vier stukken -qtftt u

plaatsen in hoofdstuk 479, flingus deel 2, dat 23 maart werd uit-

gezonden. Ze horen tussen de Paul Bley-session van 30 november

1953, en de Thad Jones-session van 11 augustus 1954. Het gaat

om de eerste session onder eigen naam van saxofonist/componist

en later producer Teo Placero, die 5 december 1953 aii session

deed voor het Hingus platenmerk Debut. Hingus deed natuurlijk

zelf mee, maar er is een tweede bassist, Louis Labella. Macero

speelt tenorsaxofoon, de drummer is Ed Shaghnessy. Naar dan, de

verrassing - luistert u maar, naar om te beginnen "Teo".

plaat 2 Teo Clacero a/h Orchestra: Teo (Teo Clacero)
2~7Ï - 2:11 - American Clave AMCL 1002

"Teo" - en die accordeonnist heet E8BE8HE§0§EI8§. Een ballad:
MTI-,1 m_ „ .,„ LennyDejay
"I'll remeber April".

zelfde Teo flacero a/h Orchestra: I'll remember April (Raye, DePaul)
2/2 - 2:59 - idem

»**
"I'll remeber April". Hierna een zeer langzame variatie op een
schema dat door de titel verraden wordt: "Hou low the Earth".

zelfde Teo Clacero a/h Orchestra: Hou low the Earth (Teo Clacero)
2/3 - 3:23 - idem

"Hou low the Earth", kortom "How high the moon", maar dan anders.

Tenslotte Macero's "Mitzy".

ze l fde Teo Placero a/h Orchest ra : f l i t z y (Teo rtacero)

2/4 - 1:49 - idem

"Mitzy", Teo Hacero and his Orchestra voor Debut in NYC, 5 decem-

ber 1953. Teo Macero-tenorsaxofoon, Lenny Dejay-accordeon,

Charles Mingus en Louis Labella-bas, Ed Shaughnessy-drums.

En dat is dan echt het slot van hoofdstuk 4, volgende week nummer

5: Gerry Mulligan. Dit was NOS Jazzgeschiedenis 491, MdR.
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