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BOS
mdR, Jazzgeschiedenis 694.
TijdvaV 1959-1964, hoofdstuk 3,
John Coltrane, deel 14.
In december 1961, na het engagement
van de maand daarvoor in de New Yorkse Village Uanguard, naar
hij met bezettingen kon experimenteren, zette Coltrane zijn
ideaal om met een sextet te gaan wersen overboord -het uas
finaHcieel niet haalbaar- en ging hij met het kwartet spelen dat
hem zijn grote faam zou bezorgen, maar ook als kwartet de jazzgeschiedenis zou ingaan als een van de allerbelangrijkste fofmaties. Het zou tot zomer 1965 bij elkaar blijven. Piano en
drums bleven vanzelfsprekend, fflcCoy Tyner en Elvin Jones, maar
de bassist werd nu Jimmy Garrison. James Emory Garrison werd
3 maart 1934 in Miami geboeen, maar groeide op in Philadelphia,
waar hij bas ging studeren. Toen hij het instrument voldoeoe
meende te kennen ging hij naar New York, kwam snel aan het werk
bij toen vooruitstrevende formaties als die van Benny Golson,
Curtis Fuller, Lennie Tristano en Philly Joe Jones. In 1961
speelde hij bij Ornette Coleman, we hoorden ervan in hoofdstuk 1
van dit tijdvak met Coleman, in november '61 in de Uillage
Uanguard vroeg Coltrane hem af en toe mee te spelen, en in
decmber dus als vaste bassist voor het kwartet. Dit is de
Richard Rodgers-ballad "It's easy to remember".

plaat 1

Jühn Coltrane Quartet: It's easy to remember (Rodgers, Hart)
2/3 - 2:45 - Impulse A-32
"It's easy to remember", het nieuwe John Coltrane Quartet met
John Coltrane-tenorsaxof oon, ClcCoy Tyner-piano, Jimmy Garrisonbas, Elvin Jones-drums. Hoor Impulse, Englewood Cliffs, NJ,
bij Rudy Van Gelder, 21 december 1961.
In april en juni
1962 werden daar de opnamen gemaakt voor de LP 'Coltrane' .
Twee stukken van 11 april, Coltrane in beide stukken op sopraansaxofoon. Berst van Frank Loesser "The inchworm".

plaat 2

John Coltrane Quartet: The Inchworm (F.Loesser)
2/1 - 6:16 - Impulse fl-21
"The inchworm". En van Coltrane zelf is dit stuk opgedragen
aan de tenorsaxofonist die in de Dizzy Gillespie Big Band van
1948 een sensatie was, Big Nick Nicholas, getiteld "Big Nick".

BBÏËde
plaat 3

John Coltrane Quartet: Big Nick (John Coltrane)
2/1 - 4:07 - Impulse A 99
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"Big Nick" - uoor George 'Big Nick' Nicholas. 11 april 1962.
Tenslotte nog een stuk op tenorsaxofoon en het is inmiddels
19 juni. Van Harold Arlen: "Out of this world".
plaat 2

John Coltrane Quartet: Dut of this luorld (Arlen, flercer)
Ï7Ï - 14:G6 - Impulse A-21
"Gut of this ujorld". Het nieuwe, definitieve kwartet wan
John Coltrane. De leider tenorsaxofoon, McCoy Tyner-piano,
Jimmy Garrison-bas, Eluin Jones-drums. Uoor de Impulse-LP
'Coltrane', opgenomen 19 juni'1962 in Engleuood Cliffs, NJ.
Uolgende keer nog wat uit deze sessions, dit was Jazzgeschiedenis 694, John Coltrane deel 14, NdR.
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