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NdR, NOS Jazzgeschiedenis 521. Tijdvak 1953-1958, hoofdstuk 7,

Clifford Brown, deel 12. 16 en 18 december 1954 maakte de zange-

res Sarah Uaughan, 1924-1990, een LP vaar EmArcy in NYC, begeleid

daar een sextet. Clifford Broun-trompet, Herbie Mann-fluit,

Paul Quinichette-tenorsaxofoon, J^immy Jones-piano, Joe Benjamin-

bas, Roy Haynes-drums. De ritme-sectie lijkt op papier best wel

wat, maar in de praktijk bleek dat piano, bas en drums alle drie

een andere beat hadden, zodat er iets zeer zwemmerigs ontstond.

De fluitist is vriendelijk uitgedrukt een 'minor talent', de

saxofonist een imitator van late Lester Young. Het is een muzikaal

mysterie dat de zangeres, dat jaar artistiek haar top bereikend,

ze was 30, en de 24-jarige geheel gerijpte trompettist, samen

die plaat tot een absoluut hoogtepunt in beider carrières gemaakt

hebben. Er werden 9 songs gedaan, plus één extra samengesteld uit

verschillende takes, ik koos voor deze aflevering de vier waarin

Brown het mooist uitkomt. De andere zullen t.z.t. te horen zijn

in het hoofdstuk Sarah Uaughan. De eerste twee songs zijn van

r*muziek liJill 15 december '54: "September song" - muziek Kurt UJeill, tekst

T U ?° 'm-ii Maxwell Anderson - waarin Broujnie een cup-mute gebruikt en SasIrving Mills, y _
een shake zingt op een medeklinker. Dan"You're not the kind"—met

open trompet. Uolgens EmArcy maakte Ernie UJilkins de arrangemen-

ten, maar Herbie Mann vertelde mij in 1956 dat Sarah Uaughan aan

de piano de blazers hun stemmen voorspeelde, ook de accorden-gang

bepaalde, de ehanges. Sarah Uaughan met Clifford Brown.
CD 7 Sarah Uauqhan: September song (Weill, Andersoh)

1 - 5:44 - EmArcy 838 313-2
5arah Vauqhan: You're not the kind (Ulill Hudson, Irving Mills)
5 - 4:41 - idem

Zangeres Sarah Uaughan en trompettist Clifford Brown: "September

song" en "You're not the kind". NYC, 16 december 1954.

Nu twee songs van twee dagen later, Brownie in beide op open

trompet. "Jim", van Rose, Petrillo en Shawn, wordt gevolgd door

van Field en Rodgers "It's crazy".
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Sarah Uauqhan: Jim (Rose, Petrillo, Shawn)
6 - 5:50 - idem
Sarah Vauqhan: It's crazy (Field, Rodgers)
9 - 4:55 - idem
MJimu en "ItTs crazy". Uit de Sarah Uaughan-session v/oor EmArcy

in NYC, 1B december 1954. Clifford Bromn-trompet, Herbie Bann-

fluit, Paul Quinichette-tenorsaxofoon, Jimmy Jones-piano, Joe

Benjamin-bas, Roy Haynes-drums. De zangeres maakte de arrange-

menten. Volgende keer nog wat zingen, Helen Merrill met

Brounie, en Clifford Brown with Strings. Dit was NOS Jazzge-

schiedenis 521, mdR.
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