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MdR, NOS Jazzgeschiedenis 516. Tijdvak 1953-1958, hoofdstuk 7:

Clifford Broun deel 7. Drummer fflax Roach had trompettist

Clifford Broun voor zijn kwintet gevraagd, april 1954 uerd daarmee

in Los Angeles een concert gegeven voor Gene Norman die een deel

van de opnamen op zijn platenmerk 'Gene Norman presents...' uit-

bracht. Dit is een idee van Clifford Broun: de accoorden van

icf—^ "ÜJhat is this thing called love" gebruiken, een langzaam^tempo

nemen, maar uel de time verdubbelen, zodat het een -0SB stuk'

lijkt. "Clifford's axe".

plaat 1 Max Roach Quintet: Clifford's axe (Clifford Broun)
1/laatst - 7:10 - Uogue LAE 12036

"Clifford's axe", en dat axe, bijl, is hier muzikanten slang voor

blaasinstrument. April 1954 in Los Angeles, Carl Perkins-piano,

George Bledsoe-bas, Max Roach-drums - tenorsaxofonist Teddy Ed-

uards deed in dit stuk niet mee. 12 juli vroeg Dick Bock van

Pacific Jazz Clifford Broun voor een studio-session uaaraan verder

alleen uitte musici meededen die op een enkele na met Ulest Coast

Jazz geassocieerd uerden. De tenorsaxofonist die ook ventiel- en

schuif trombone speelde;Stu liJilliamson, tenorsaxofonist Zoot Sims,

baritonsaxofonist Bob Gordon, pianist Russ Freeman, bassist Joe

fflondragon, drummer Shelly Clanne. Ik koos tuee stukken, alle

arrangementen zijn van Jack Montrose, tenorsaxofonist, niet te

veruarren met J. R .Plonterose. De composities zijn van Clifford

Broun, *a5 zijn de eerste plaat-uitvoeringen van "Daahoud", dat

wordt voorafgegaan door Brounie's bekendste stuk: "Joy spring".

plaat 2 Clifford Broun Ensemble: Joy spring (Clifford Broun)
2/1 - 3:13 - Pacific Jazz PJ-3
Clifford Broun Ensemble: Daahoud (Clifford Broun)
2/laatst - 4:10 - idem
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"Joy spring" en "Daahoud" van Clifford Broun, door Jack Clontrose

gearrangeerd voor het Clifford Broun Ensemble, zoals dat 12 juli

1954 voor Pacific Jazz in Los Angeles speelde. Stu Williamson-

1rombonejfiB5^BB9SSBSHBiHWi Zoot Sims-tenor en Bob Gordon-bariton-

saxofoon, Russ Freeman-piano, Joe Mondragon-bas, Shelly Hanne-

drums. Na het Los Angeles-concert in april, ujijzigde Clax

Roach zijn kuintet vrijwel totaal. Richie Powell, jongere broer

van Bud Powell, werd de pianist, op bas nu George Horrow, trom-

pettist Clifford Broun bleef natuurlijk, maar de tenorsaxofoon

werd nu de 25-jarige Harold Land. PHet dat nieuwe kwintet maakte

Roach een demo, een demonstratie-band, liet die aan Bob Shad

horen die toen A & R man -programmaleider- bij EmArcy was. Dat

resulteerde in een contract. Jaren later was Shad bij flainstream

en vroeg Roach of hij die demo nog had. Ja. En dat resulteerde in

het uitbrengen, 1972, op LP van die opnamen. Inmiddels staan 4 0

natuurlijk ook op CD, ik maakte een selectie. Vandaag als afslui-

ting twee stukken, "Ghost of a chance", voorafgegaan door een

nieuwe versie van het Clifford Brown-stuk dat u zojuist hoorde:

"Dahoud".

CD Plax Roach quintet: Dahoud (Clifford Broun)
1 - 4:09 - iïlainstream flRL-CD 386
ftlax Roach Quintet: Ghost of a chance (Crosby, Washington, Young)

2 - 3:06 - idem

Clifford Brown's "Dahoud" en "Ghost of a chance" van Crosby,

Washington en Young. Het flax Roach Quintet op een ongedateerde

demonstratieband, opgenomen tussen april en augustus 1954.

Clifford Brown-trompet, Harold Land-tenorsaxofoon, Richie Powell-

piano, George fflorrow-bas, Max Roach-drums, Volgende keer nog wat

muziek uit deze band. Dit was NOS Jazzgeschiedenis 516, MdR.
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