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Ordföranden har ordet:

Kära Ellingtonvänner!
Det är ju roligt att ännu en gång konstatera att vi har haft
ett fint år 1995 i samband med våra möten. Under 1995 var
några av oss i Pittsburgh och vi har haft flera trevliga träffar under året. Jag hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen under 1996 och med samma intresse och innehåll
som hittills. Vi Iär oss lite nvtt för varie möte. Under årsmötet konstaterade vi att m-edlemsantalet har ökat något
och det var glädjande. Vi har nu också flera nya medlemmar från andra länder bl.a. Danmark. Dårför är det inte
helt fel med någon artikel på engelska eller danska? Jag har
fått belgiska artiklar också om någon är intresSerad.
Våra musikaliska inslag har blivit väl mottagna och inför 1996 kommer vi den 22 ianuari att få höra Bosse Broberg tp med bl.a. 'Jonte" Högman ts och Gösta Rundquist
p. Den 25 mars blir det ett storband med ungdomar mellan
17-\9 är från Gävle musikhögskola under ledning av Göran Olsson, demonpromotorn från Gävle.
Det var också roligt att Alice Babs och Nils-Ivar Sjöblom
kunde besöka oss den 11 augusti. Vi hoppas vi ses igen till
sommaren 1996.
Under 1996 blir det Toronto som är värd för Duke EIlington Konferensen. Tiden är den 19 - 23 juni. Vi samordnar som vanligt resan för de som är intresserade att deltaga
i en gruppresa. Detta kan pressa priserna. Jag hoppas att
information kommer inom kort beträffande programinnehåll mm men så mycket vet vi att konferensen kommer att
koncentrera sig på Ellingtons smågrupper.
Jag tycker mig verkligen kunna notera att Duke Ellingtons musik lever i allra högsta grad. Inte minst genom alla
nya CD och böcker, som dyker upp hela tiden. Köp gärna
boken "Duke's Bones" av Kurt Dietrich. Den behandlar

Duke's alla trombonister på ett trevligt och intressant sätt.
Man behöver inte vara musiker för att kunna läsa den.
Det var allt och glöm inte att skicka in ett bidrag till vår
bulletin som Du tycker att andra kan ha intresse av att läsa.
Vi ses igen den22 januari till ett nytt möte med musikerna från Uppsala.
We love you madly,

Göran Wallön

Kommande evenemang
Kungsholms kyrka den 10 mars 1996.
Sacred concert arrangeras av Cecilia Öhrwall.
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Vårt svenska Duke Ellington-orakel - Benny Åslund - har nyligen celebrerat sin 75-årsdag.
Här fölier två hyllningar från några av hans största supportrar:

BennyÅslund - 7lyears Till BennyÄslund - 75 ät
Käre Benny !

Benny Åslund celebrated his 75th birthday on November 12.
This is the unique opportunity to thank him and to pay him
tribute for everything he has done for us during the many
years, de.,'oted to Duke Ellington's music.
For every reader of this bulletin of the Duke Ellington
Swedish Society, it is true that Duke's music has been an
important part of his or her life and a source of constant joy.
For Benny, this was not enough. He wanted to share his
joy with other people. As a teenagel he was the leader of a
quite successful band in which among other Rolf Ericson played an important part and in front of which Alice Babs sang
tinglish lyrics, before she understood the words. Ilare recor-

dings from this little group sound
these days very

impressive.

still

När jag hjärtinnerligen gratulerar Dig på Din 75-årsdag_ är
det ganska naturligt att minnet susar tillbaka till den dag
för f e mtio åtta årscdan, då du som kapellmästare för

iazzsextetten "BENNY BOYS" tog risken att låta mig få siunga
med Er på Dagmar SandstrÖms legendariska inspelningsstudio "DIN EGEN ROST" på Regeringsgatan. Hennes bägge grabbar Dag och Ulf hade du med i gruppen på trummor respek-

tive trumpet, Erik Weibull spelade tenorsax, Bengt Widner
klarinett och altsax, en gitarrist vars namn iag glömt och Du
själv naturligtvis på piano. Så roligt vi hadc.
Du hade redan då känslan för kvali-

::.::l

tet. iillinstons musik kände Du redan till
och Dittlntresse för honom smittade av
sig till mig. Solitude fanns med på repertoiren och också Diga Diga Doo, som
visserligen inle komponcrats av vår maestro men väl spelats in av Ellingtonor-

,

In the 50's, he astonished everybody,
including Duke, with his little blue book, l
t itlcd "l he Wax Works of Dukc Ellinglon"
written, produced and published under the ::i
-::
erroneously spelled name Aasland, which -t:
became famous all over the world among
Ellington collectors. This ltas the very first
discography dedicated to only one single
musician. lt was not surprising that this
world's first had to be with Duke's name t!1.
on it, but it was a miracle that Benny ma- :..
naged to collect all the information about
so many foreign labels while living in the
northern part of Europe. In his discography one could see which was the title on
the flip-side of a 78 rpm record. This was
verv often different on various labels. Benny itarted from scratch. Every next Ellington-discographer started with Benny's Wax
Works at hand.
When he went (l guess in 1958) to f\

Kestern.

Vi spelade på föreningsfester och

vem kan g1ömma vårt folkparks jobb i Södertälje. "Mamma" Sandström var med
och hon 1ät oss ha kuddkrig på förläggningen. Vi hade engagerats för att spela
till dans, men vi fick publiken att stanna upp och spisa oss istället fijr att dansa och det tyckte iag gjorde allting ännu
roligare. På folkparksscenen framträdde

en danska som spelade trumpet och
sjöng. Kommer Du ihåg?

Ett annat minne har jag från China
Variet€n. Där fanns iu den store chefen
Bengt Sterner, som hade engagerat mig
som 13-åring till Royalvarit€n men fått
bakläxa av barnavårdsmyndigheten. Nu
Duke's dressing-room in,Stockholm to fito Otte Lindholm
kände han igen mig och jag fick iobbet,
presenl his discography, Duke s pants were
tyvärr ensam. Jag hade ju redan siungit med praktiskt taget
äown, but Duke admired Benny's little book before he did
alla Stockholms dansorkestrar på skoldanser, på restaurang
anything e1se. Since then Benny met Duke every time he came
Cecil och i radio och min första grammofonplatta på Sonora
to'Swedän. In the 60's Benny made even a trip to the USA
fanns redan ute på marknaden. Våra vägar gick alltså åt skiland travelled with the band for quite a while. During Duke's
da håll.
last appearance in Stockholm in 1973, one can see on video
Men så hände egendomliga saker 1985, nästan 50 år seboth Duke and Harry Carney greeting the Aaslands in the
nare, när jag inbjöds som gäst till min första konferens i
audience.
Duke Ellington Society, som det året hölls i Oldham i EngAt the end of the 70's he issued the first volume of a new
land. i praktiskt taget varie föredrag refererade dom stora
series of Wax Works in agreement with Dick Bakker from
Ellingtonkännarna i USA, Kanada och England ti11 en viss
Holland, who worked on the years prior to Duke's contract
Bennv Assland, io så lät det när dom nämnde namnet på
with Victor in early 1940. In these new series of Wax Works,
deras'orakel över alla orakel. Han var svensk, påstods det,
a tremendous amount of fresh information was published
och jag tänkte aldrig ett ögonblick att den som avsågs-kunde
based on the great numbcr of unissued recordings that had
vara MIN Benny Ungewitter, som Du ju hette på "vår" tid.
surfaced in thcse years and the vast amount of information
Sammanhanget stod klart för mig då man nämnde, att denabout broadcasts and live performances, known to Benny
ne Benny Asland vid en tidigare konferens i Chicago spelat
thanks to his enormous files.
upp en lackskiveinspelning av mig tillsammans med Benny
On the last page of this first volumc was an invitation to
Böys tillkommen på "Din Egen Röst". Sedan var det bara att
join DEMS. For many people like me, who enjoyed Duke's
vända
sig till ett annat Ellingtonorakel, Sjef Hoefsmit i Hola
opened
of
DEMS
membership
the
isolation,
in
total
music
land, och få Ditt telefonnummer. Du kommer säkert ihåg
whole new world. First only on paper, but later also in pervårt samtal när jag ringde Dig från Spanien. Det har varit så
son, we finally encountered a great number of friends, haroligt och lärorikt att få träffa Dig igen och få ta del av Dina
ving the same interest in and love for Duke's great music.
all
enoima kunskaper om Ellington, hans musik och orkester.
from
friends
way
of
bringing
this
invented
The one who
En hel värld refererar till Dig. Du har organiserat och
over the world togethcr and who supplicd us with the most
katalogiserat och framför allt delat mcd Dig av l)ina kunskaincredible series of bulletins since 1979 full of the most unper. Du inte bara vet var och när och med vilken orkesterbelievable and prccious information is 75 years old now I
sammansättning varle inspelning gjorts, Du förfogar över
know onlv one Derson who can stand in his shadow: his wife
alla tagningar, inte bara dom "okeiadc". ilenny. Det är ett
Birgit. She supported him all these years and she actually
livsverk. Hos Dig stämmer devisen ELLINGTON FOR EVIIR.
r,r'oiked every day for us, the members of the Duke ts,llington
Music Society.
We wish you, Birgit and Benny, many many years of happiness togethel filled with joyful listening to Duke's music.
We are eitremely grateful for everything you did for us
Happy Birthday!
!

Sjef Hoefsmit

All for the love of Duke
Din van Alice

Rapport från föreningsmötet
den 11 augusti 1995.
Cirka 70-talet medlemmar besökte mötet som ägde rum i Fältöversten vid Karlaplan.
Vi kunde notera besök av flera medlemmar utanfor Stockholmsregionen som t.ex.
från Malmö, Aneby, Karlstad, Västerås, Sundsvall ja t.o.m. från Spanien om vi nu skall vara
så ofina att vi kallar Alice Babs för spanjorska men det skall vi väl inte göra. Har vi något
mera svenskt inom iazzen.
Vår ordförande Göran Walldn hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och berättade litet om vad som tilldragit sig
sedan förra mötet. Mycket kretsade naturligtvis kring Pitts-

burgh och Ellington '95.

Men så var det dags för kvällens program. För den musikaliska underhållni nge n hade inb j udits " Jazzin' Topzies ", ett
ungdomsband härstammande från Upplands Väsby. Bandet
bestod av 14 ungdomar varav tre unga damer. Bandet är tränat sedan 3/4 år tillbaka av Bent Persson och det låg en tydlig prägel av Kustbandet över både musikval och framförande. Som ledare för bandet uppträdde en spirituell Andreas
Söderström för dagen spelande trummor i st. f. banjo som är
hans ordinarie instrument. Bandet iät alldeles utmärkt och
en growltrumpetande Tobias Brolin satte den rätta touchen
på nummer som t.ex. East St.Louis Toodle-Oo och Drop Me
Off In Harlem. I ett nummer som Creole Love Call fick vi
dessutom höra Maria Sävström sjunga ordlöst å la Adelaide
Hall. För övrigt fick vi höra Red Hot Band, Shake It And Break
It, Business In F, Ring Dem Bells, Mood Indigo, Swing Brother Swing, Jungle Nights In Harlem och Misty Morning. Vår
speciella gäst för kvällen, Alice Babs, överöste bandet med
både blommor och superlativer och påpekade hur viktigt
det var att ungdomar höll kontakten med den litet ursprungligare jazzen.
Efter en kaffepaus var det så dags för^ en panel bestående
av Alice Babs, Roffe Ericson och Benny Aslund att prata litet
Ellingtonminnen. Vi kan inte här återge allt som sades men
känner oss tvingade att relatera Roffe-'s berättelse om sina
kontroverser med Duke angående sin lön: Efter en oeriod i
bandet tyckte Rolf att han"var värd en löneförhöjning och
vid ett lämpligt tillfälle tog han upp saken med Duke. Duke

klarade sig emellertid ur knipan med orden; "Rolf, you are
an artist. Artists need no money. We love you madly". Och
så fick han en kyss på varje kind och Duke försvann. Efter
några månader försökte Rolf igen. Exakt samma resultat;
"Rolf, you are an artist. Artists need no money. We love you
madly" och så försvann han igen. Efter ett tredje försök några månader senare med samma resultat började Rolfs tålamod tryta och han var beredd att lämna bandet och han sa

till

Duke

"I'm quitting". Duke svarade omedelbart: "How

much do you want ?"

Alice Babs lät oss så få avlyssna en tape som hon fått sig

tillsänd från Jack Towers med alternativtagningar från sin

Reprise LP "Serenade To sweden" inspelad med Duke i Paris
1963. Vi fick höra alternatlvtagningar av Something To Live
For och Azure. Alice kunde naturligtvis guida oss i fråga om
skillnaderna mellan tagningarna som kanske inte alltid var
så tydliga för oss med normalt gehör. Men Alice kunde nogsamt förklara om det var Duke eller Strayhorn vid pianot, de
fina skillnaderna i arren och ändrins av tonarter o.d. Det är

sånt som kallas för "perfect pitch".
Så blev det dags för klubbens filmguru, Hans LööW att
avsluta kvällen. Han börlade med att visa ett montage av bilder från Pittsburgh, som på ett kortfattat sätt utvisade vad
som tilldrog sig därstädes. Sedan fick vi se en film från en
Ellingtonkonsert 1972 och som avslutning visade Hans en
film "Echoes of Ellington" där Humphry Lyttleton med orkester hyllade Ellington med diverse Ellingtonlåtar tolkade
på ett alldeles umärkt sätt.
Vi vågar påstå att det var ett lyckat klubbmöte.
Bo Haufman

"/azzin' Topzies" ungdomsbandet från Upplands Vcisby, 11 ungdomar yarav tre danrer

Foto

Alf Lavör

Rapport från klubbmöte
den6 oktober L995
Klubbmötet i Saldnhuset, Norrlandsgatan 15, den 6 oktober blev
en mycket lyckad kväll enligt alla mötesdeltagare.
Kvällen innehöll musik, film och årsmötet för budgetäret 7994195.
För atl ta det i rätt ordning så
började kr'ällen med årsmiitet.
Till mötet kom c:a 50 medlemmar och flera med Iru vilket är
ett mycket trevligt sätt att umsås nå Ftl förslap och bcslut
på mötet blev att en kommitte
bildades för att utse årets stipendiat. Hittills har iu styrelsen avgjort frågan. Ansvarig för

kommitten blev Ake W. Edfeldt. Årets stipcndium gick
som bekant till våra kära trumpetare Willic Cook och Rolf Er-

icson. Willie kom med fru

Christl och Rolf med Evelin. De

båda fick 5.000 kr var och
blommor utdelades av Rolf
"l cpe ndcn" llahlpren Vötesprotokoll från mötet har distribuerats separat till samtliga
medlemmar.

Efter det formella kom så
"Harlem Jazz Camels" till podiet. Efter den succ€ som HJC
gjorde under konferensen imaj
-94 på Mosebacke var det givet
att vi ville höra denna fina ork-

Willie Cook oclt Rolf Ericson vid prisutdelningen

Foto OIle Lindholm

Vi fick höra totalt 15 nummer från Duke
Ellington's 20- och 3O-talsperiod och uppskattningen var stor
hos alla. Willie Cook nickade belåtet och sade; "After the
book". Både Willie och Rolf lyssnade mycket intensivt på
ester isen.

vad som spelades. Solisterna var Bent Persson tp, som är en
briljant solist som väntat, Göran Eriksson as, Claes Brodda
ts (medlem i föreningen) med ett fint solo i "Don't You Know

I Care" samt Stefan Lindstein tb med utmärkta solon i "Do
Nothing Till You Hear From Me" och "Caravan". I övrigt spelades bl.a. "Frolic Sam, Love In My Heart, StompyJones, Saturday Night Function, Subtle Slough, Black Butterfly och
Harlem Speaks". HJC leddes av pianisten U1f Lindberg på ett
mycket uppskattat sätt.

Efter denna fina musikaliska uoolevelse blev det kaffe
mm i Cafeterian och där fick alla en mojlighet att träffas och
talas vid, kanske om kommande Ellingtonkonferens ?
Efter pausen spelade Bo Scherman upp några CD med
tidigare outgivet material. Bl.a. hörde vi Willie Cook som
solist i ett nummer ur den ny CD-boxen från Mosaic med
hela Capitolproduktionen.
Kvällens avslutning blev den efterlängtade filmen "A
Great Day In Harlem" av Jean Bach, New York. Vi hade hyrt
en projektor och med hjälp avJens Lindgrens video-recorder
flens är ny i styrelsen, välkommen i gänget) lyckades vi spela
upp denna amerikanska version av filmen. Ett bevis på att
filmen blev en fullträff är att flera medlemmar vill se den i
repris, så vi har sagt att vid tillfälle ska vi visa den igen. f-il-

men avhandlar som bekant det fotografi som togs 1958 på
en trappa i Harlem med 57 st av våra mest kända jazzmusiker
på den tiden. Dock var ordinarie orkestermedlemmar från
Ellington's band inte med, troligen på turn€ förmodar jag.
Filmen bygger på intervjuer med deltagande musiker och vad
de gjorde under denna dag samt anekdoter från olika händelser musiker emellan.
Vi får tacka tekniker Alf Laver för alla upsättningar av
teknik denna kväll och vi tror att lokalens inrednins var till
fördel för våra olka typer av utrymmesbehov.
Göran WalI(n

I?olf Ericsson,

Willie Cook med Göran Wallön

Foto

Alf Lavör

),i)llol,

Harlem lazz Camels

Foto

Alf Lavär

Rapport från klubbmöte
den 27 november L995
för ett antal år sedan. Som en hyllning till närvarande damer
spelade trion sedan "Sophisticated Lady".l "Cotton Tail" fick
vi sedan höra Jan exekvera ett intressant och uppskattat bassolo. Efter publikens stormande ovationer avslutade trion sin

Även detta möte ägde rum i Sal€nhusets
Aula, som är en alldeles utmärkt lokal
för våra ändamåI. Bekväma stolar, bra
ljudanläggning och fin utrustning for
bild- och filmvisning.

konsert med Duke's gamla 'warhorse' "In A Mellotone".
LeifJönsson är en Ellingtonbeundrare och tillika duktig
amatörfotograf. I sitt arkiv har han massor av bilder från
Duke's besök i Sverige 1965166167. Leif hade på ett sinnrikt
sätt giort ett fotomontage som visade de olika solisterna samtidigt som vi hörde dem spela i den beledsagande musiken.
Hans Lööw hade också plockat fram några filmer ur sina
samlingar. Vi fick se.en tysk film frän 1972 med Ben Webster,
Oscar Peterson, NHOP och Tony Inzalaco. Ben var i fin form
och OP var helt outstandins.
Avslutningsvis visade Häns ett framförande av Duke och
bandet från Zurich 1959. Ingen tycktes tidigare ha sett denna film så det var intressant och uppskattat att få återskapa
bekantskapen med våra idoler i ett relativt tidigt skede av sin

Efter vår ordförandes välkomstanförande lämnades scenen
till kvällens attraktion i form av en trio bestående avAnders
Paulsson, sopransax, Nils Lindberg, piano, och Jan Adefelt,
bas. Man startade med "In A Sentimental Mood" som också
är titeln på Anders' CD med Ellingtonlåtar. Nils annonserade sedan "Me And You" och "A Flower Is A Lovesome Thine"
som han menade hade en speciell betvdelse för honom eftersom han haft äran att få arransera d'essa nummer för Alice
Babs' framträdanden med Dukel Sedan fölide "All Too Soon"
och därefter en komposition av Nils betitlad "Shall I Compare
Thee To A Summert Day" som ingår i en svit med naånet
"Oh, Mistress Mine". Även Andörs bidrog med en egen
kompositon "Woodsology", som hade inspirerats av Phil
Woods, som Anders råkade få höra på en klubb i New York

utveckling.

Bo Haufman

SAIINDOLL
Vår styrelsemedlem Olle Lindholm var under tre år på 60-talet stationerad
i New York å tiänstens vägnar. Naturligtvis blev han-då medlem i The New
York Chapter och vid ett tillfälle besökte medlemmarna Duke's bostad på
Upper West Side i New York.
Duke var vid tillfället i fråga ute på turn€ men de togs emot av Ruth
som visade runt i lägenheten. Olle erinrar sig att han såg massor av
ljudband liggande i lägenheten och vi antar att det var vad Duke kallade
för sin "stockpile" d.v.s. det som vi senare fick ta del av på CD som The
Private Collection.

Vi vet ju att Duke's artistiska anlag inte enbart begränsade sig till
musik. Han var också en inte så oäven amatörmålare. Vid nåsot tillfälle lär
han ha sagt att han ansåg sig vara en bättre målare än kompösitör men det
var säkert sagt med "tongue in cheek" som amerikanarna säger. I lägenheten hängde bi.a. en tavla signerad Ellington betitiad "Satin Doll" och
Olle fotograferade den och vi ser den här. Vem kan ha stått modell?
Foto OlIe Lindholm
5

WILLIECOOK
Vår ordförande har haft en pratstund med Willie Cook och här följer intrycket av samtalet:
Aret yar 1982 och jag började besöka BaI Palais och lyssna på
Gugge Hedrenius Big Blues Band. I orkestern satt bl.a. Bosse Broberg, Christer Boustedt m.fl. och en ny trumpetare mcd mörka
glasögon som spelade leadtrumpet. TilI min stora förvåning var
det Willie Cook, den klassiska leadtrumpeten från många storband, och inte minst från S)-talets Duke Ellington Famous Orchesta. Vi böriade sedan med tiden att talas vid och han visade
sig vara en helt fantastiskt trevligt bercittande person inte minst
om Duke Ellington och hans musik. Vi har med åren talats vid
flera gånger och hrir följer nu en kort berättelse om vad Willie
Cook, som cir en mycket mjuk och vcinlig person, har gjort under
årens lopp.

"Willie" Cook är född i Chicago den 11 november 1924.
Sitt första proffsjobb blev i ett territory band - King Perry under 6 månader 7942. Därefter bildades ett eset band med

John

Lester Shackelford, som har spelat med Andy Kirk. Sedan fö1jde några småband tills Jay McShann sommaren 1943 engage-

rade Willie under 3 månader. I december 1943 kom sedan
Willie till Earl Hines' band och stannade där till 1947. Därefter föl jde några veckor i Jimmie Lunceford's spökband. Jim-

mie Lunceford hade avlidit 2 veckor tidigare och Joe Tho-

mas/Eddie Wilcox försökte fortsätta med orkestern. Joe Thomas sade då ti1l Willie att resa till New York och vänta på

honom för han tänkte starta ett eget nytt storband. Willie
reste till New York, litet naivt kanske i dessa tider, men det
kom ingenJoe Thomas. Under tiden träffades Willie och Dizzy

Gillespie, som övertalade honom att komma till Dizzy's band
stället. Detta var 1948 och Willie stannade kvar till Dizzy
upplöste bandet den 22 juni 1950. Enligt Willie var bandet
bäst på slutet men genom den ekonomiska situationen gick
det inte längre. Nu försökte Willie bilda ett eget band med
Joe Wilson tp med bl.a. Danny Turner as, Sam Hurt tb, Philly Joe Jones dr, Bobby Boswell bs, Johnny Coles tp, Melba

i

Liston tb. Det höl1 inte efter en tid och då började Willie
turnera med Billie Holiday under slutet av 195O och början
1951.

I november 1951 började Willie spela med Duke Ellington.
Duke hade hört Willie spela i Dizzy's band och hade träffat
Willie i Pittsburgh två veckor tidigare och frågade då om

han var intresserad att spela med bandet som ersättare för
Harold Baker. Willie skulle då komma till Detroit. Nåia. nu
kom det sig att Harold Baker var där också. Duke lät båda
sitta in i bandet men för Willie's del löstes frågan när Harold Baker lämnade bandet efter en vecka. Under alla år därefter hade sedan Wi11ie och Harold Baker samma mapp och
Willie spelade aldrig med Duke i Europa utan då var det Ha-

rold

Baker.

till Europa var planerad 1961 men då hittade
inte Willie passet på flygplatsen och bandet reste till Europa
utan honom. På vägen hem från f lygplatsen med Pastor John
Genzel i bilen hittade Willie passet djupt inne i innerfickan.
Willie snelade som ordinarie fram till 1958 och var sedan
med i båndet under kortare oerioder fram till 1973.
Under 60-talet soelade Willie bl.a. med diverse olika band
b1.a. Otis Redding och på Apollo Theatre med Rueben Phillips
band för att sedan under en tid av 5 år arbeta i ett musikvaruhus i Houston. Under denna tid blev det inte mvcket soelat. Vännen Clark Terry, som hade bitdat sitt Big Bad Band
gav dock tillfälle till spelning under semestertider. 7977 till
1978 spelade Willie med BB King bl.a. under en turnd till
Ryssland. 1979 rtngde så Count Basie och då blev det 3 år
med Basiebandet fram till 1982.
I februari 1982 kom så Willie till Stockholm. Orsaken var
givetvis en kvinna, Christl, som hade lärt känna honom tidigare och Willie och Christl bor nu vid Karlaplan i Stockholm.
Inom musiken blev det och är än i dag Gugge Hedrenius Big
Blues Band som gäller. En LP (Phontastic 7563) blev det i
Willies namn 1985 kallad "Christl Mood" med bl.a. Ulf Johansson tb och Victor Montero dr.
Willie har i dag mycket goda kontakter med många E,llingtonvänner inte minst med Ruth Ellington i New York och
Första resan

han har alltid ansetts som en av de bästa leadtrumpetarna i
branchen. Willies mest kända solistiska insats finns i Mood

Indigo från

1952.

Avslutningsvis några av Willie's kommentarer från tiden med Duke Ellington:
- När Duke första gången kom till New Yolk 1923 fanns

ju

inga pengar så då bodde The Washingtonians hos en kille
som hette Collins. Duke hade denne Collins på sin payroll
under alla år därefter. Detta gällde också Duke's fru Edna,
som Duke aldrig formellt skilde sig från. Sonny Greer fick
efter det att han slutade spela med bandet också en viss ersättning.
- Pianisten Charles "Luckev" Roberts var en nära vän under
alla år och Luckey påverkade Duke's pianospel starkt under
20-talet.

- Lawrence Brown var som bekant lite oå kant med Duke
under många år

i bandet och det berodde till

stor del på

Duke 's intresse av Fredi Washington, som var gift med Lawrence Brown under en kort tid 1930 för att reta Duke. Lalt'-

rence Brown glömde aldrig denna fråga under nästan 40 år.
- Newport 1956. Tiden var utsatt till kl 23.00 men det blev
1,5 timmar försenat och under tiden satt bandet i baren 500
meter därifrån. Så när bandet skulle börja spela satt bara 7
man på estraden. Då sade Duke till Wiliie att spela ett solonummer - Tea For Two. Den finns dock ej utgiven på skiva.
Anledningen till att den totala hysterin sedan utbröt var dels
att orkestern var i hösform och att under Paul Gonsalves solo
en blond kvinna börfade dansa på parkett. Mindre troligt var
att Jo Jones klappade takten med en tidning i kulissen eftersom Jo Jones och Sam Woodyard inte var bästa vänner.
- Duke's och Billy Strayhorn's syn på bebop var att det inte
ingick i deras musikaliska utveckling. De såg bebopen som
en del av jazzen och. accepterade den men var själva inte intresserade. Willie gick ju från Drzzy ti[ Duke och det tog en
tid för Willie att ställa om sig musikaliskt.
- A1 Killian var en höjdtrumpetarspecialist som kunde bättre
än andra spela med god tonkvalitet i höga registret. Tywärr
blev han brutalt mördad 1950 efter återkomsten från Europa
med Ellingtonbandet.
- Willie Smith var en glad figur men var vidskeplig. Steg aldrig på bussen som 13:e man.
- Cootie Williams var renlevnadsman när han kom tillbaka
till bandet och tålde inte de som nyttiade sprit. Därav vissa
problem med andra medlemmar i bandet. Cootie och Ray
Nance spelade inte så länge tillsammans i bandet, troligen
p.g.a. konkurrens eftersom Ray övertog Cooties mapp när
han kom till bandet 1940 och Cootie betraktade sin huvudroll som självskriven när han kom tillbaka 1962.
- Cat Anderson hade troligen lärt sig spela trumpet av en
militärmusiker och detta betvdde att han soelade med en
militärisk spelstil som andra trumpetare inte alltid gillade.

Vi ser fram emot flera nya möten med paret Cook.
Göran WaIIött

Citat ur en artikel på
kultursidan i Dagens Nyheter
sommaren 1995:
"I USA finns inte den klara skillnaden mellan finkultur och populärkultur som ni gör på den här sidan
Atlanten. Duke Ellington gjorde jazzlätar men är en av
de största kompositörerna alla kategorier i mitt tycke.
George Gershwin var showkompositör, honom
dirigerar jag mer än gärna."
Sagt av [ohn Adams, dirigent och tonsättare under ett
gästspel hos Stockholmsfilharmonin.

En rapport från Los Angeles
Sekreteraren gjorde nyligen ett drygt veckolångt besök i
Southern California och enkannerligen då Los Angeles.
ju
Vi var f lera medlemmar som besökte New York före konferensen i Pittsburgh
så nu erbjod sig alltså ett tillfälle att göra en jämförelse i fråga om jazzutbudet
mellan New York och Los Angeles.
Man kan då lätt konstatera att Los Angeles avgår med segern
med bred marginal. I New York hittade vi en handfull jazzklubbar, som det ofta var svårt att skaffa sig tillträde till p.g.a.
publikintresset och de få platser som stod till förfogande.
I LA utannonseras varje dag kvalificerad jazz på minst
dubbla dussinet lokaler och månsa av dessa ståtar med underhållning av kända namn. Vadlägs om att under en och
samma vecka kunna gå och lyssna på MJQ, Wynton Marsalis
and Lincoln CenterJazz Orchestra, Candoli Brothers, Joe Henderson, Frank Strazzieri, Louie Bellson Big Band, Harold Land,
Shirley Horn, Annie Ross, Blossom Dearie, bara för att nämna några i högen.

I

Los Angeles

The Los Angeles chapter of The Duke Ellington Society
har klubbmöten den tredje tisdagen i varje månad. Man samlas i en lokal i Santa Monica kl 07.30 och kl 08.00 tar det
egentliga mötet vid och man håller på till kl 22.00 med avbrott för litet förtäring. Man har aldrig någon levande musik
vid dessa möten utan all underhållning består i föredrag om
något ämne runt Ellington med tillhörande skivillustrationer. Undertecknad hade nöjet att få hålla ett enklare anförande med titeln "Swedish Appreciation of Duke Ellington".
En uppspelning av Charlie Norman's tolkning av "Take The
'A Train" blev synnerligen uppskattad och plattan blev jag
tvingad att lämna kvar.

finns nå-

got som kallas för "lazz

Caravan". Man betalar 10
dollar för en biljett till en

buss som kör en slinga

runt 2O-talet jazzklubbar.

Man går av vid den klubb
man känner för och bussbiljetten berättigar till gra-

tis inträde. Stannar

så

vill. Tar nästa
buss (flera bussar kör r
längJe

man

slingan) och hoppar av vid
nästa klubb som man finner intressant. Man klarar
max 5 klubbar på en kvä1l.
Fantastiskt el1er hur?
Över Los Angeles med
omneld sänder dessutom

en radiostation (KLON
88,1 mhz) jazz24 timmar
om dygnet. Ja, lag skrev
rätt - 24 timmar. Och det

är inte fråga om någon

form av skval j azz. Man var-

*

var gammal jazz med mera

kontemporär sådan och
allt åtföljs av kvalificerade
kommentarer. Vad säger

SR

Foto Mary A.
A.

om det?
Los Angeles har också en livaktig Duke Ellington Society.
Den bildades på sin tid av den ännu mycket aktive ordföranden Bill Hil1, vars hem jag hade nöjet att få besöka. Frågan är
om det skall kallas för hem eller om "Duke Ellineton-museum" är en mera adekvat benämning. Som ung gråbb råkade
Bill få höra Duke 1934 och han blev "hooked" och nå den
vägen är det. Det finns i huset inte många kvadratcentimetrar av väggarna som inte är täckta av inramade bilder på Duke
och hans sidemen, affischer, program, noter, tidningssidor you name it. Omedelbart i entren möts man av alla dessa
bilder, trapphuset till andra våningen är fyllt av dem, alla
rum ja t.o.m. badrummet har bilder på väggarna. Konstigt
nog fann jag ingen affisch från Ellington '94 men den är på
väg i posten till honom nu. Självklart hade Bill massor av
Duke-skivor plus mängder av andra skivor. Han lyssnar faktiskt nå annan musik också. Han har massor av litteratur
kring jazz i allmänhet och Duke i synnerhet och med Bills
hjälp har jag kunnat komplettera vår bibliografi över Duke
med ytterligare några titlar. Bill är pensionerad sedan ett antal
år tillbaka och ägnar numera större delen av sin tid åt jazzen. I sin dator har Bill lagt upp diverse kataloger på sånt
som intresserar en Duke-fantast. Han har t.ex. ett resister
över skivor som getts ut av musiker som hyllar Duke-eller
Strayhorn och ett register över alla kända videoutgåvor med
Ellington. Den sistnämnda kanske vi kan återge i ett senare
nummer av vår bulletin.

Birault

The LA-chapter har 400 medlemmar och 75i 100 av dessa
brukar ställa upp på klubbmötena. Klubben har hittills inte
gett ut någon form av skiftlig information till sina medlemmar men för att hå1la samma standard som New York, London och Stockholm m.fl. kommer man fr.o.m. nästa år att
börja ge ut ett newsletter. Vår bulletin kommer därvidlag att
stå modell så vi kan känna oss hedrade.
Man konstaterar lätt att Los Anseles är värt ett besök för
en jazzälskare.
Bo Haufman

Duke Ellington Society
- San Diego chapter
Antalet Duke Ellington-föreningar runt om i världen och
främst då i USA ökar så sakteliea.
Det senaste tillskottet tycki bli en förening i San
Diego där Wally Porter och hans fru Betty tagit initiativef. Ett sonderande möte hö1ls i början av oktober och
intresset tycks vara tillräckligt stort på platsen för att en
förenins skall kunna bildas. Vi kommer säkcrt att få
höra mCr om det vad det 1ider.

Nyaskivor
DUKE ELLINGTON AND ELLA FITZGERALD. LIVE AT THE
GREEK THEAIRE, LOS ANGELES. - Status DSTS1O13.
Diskografierna säger inget om den 23 september 1966 då Duke

uppträdde tillsammans med Ella på nämnda lokal. Engagemanget sträckte sig tydligen över ett antal dagar eftersom
den 24 september finns nämnt i diskografierna. Drygt halva
skivan bjuder på Duke och hans band medan resterande utrymme låter oss höra Ella i fin form dels tillsammans med
Ellington-bandet och dels med egen trio. Dessutom får vi
höra ett kort kuriosanummer där Duke ackomoanierar Bunny Briggs tap dancing.

RADIO DAYS. DUKE ELLINGTON ORCHESTRA FROM
THE BLUE NOTE, CHICAGO, August 6,7952. - Canby
CACD 1O1O
Detta är från en radioutsändning som tydligen sträckte sig
över 30 minuter och följdaktligen så täcker denna CD bara
samma tidsrymd. Materialet har oss veterligen inte funnits
utgivet tidigare. Utgivaren tycks inte vara särskilt bevandrad
i Ellingtons historia eftersom vi hittar massor av stavfel både
på titlar och namn men vi är lu ändå tacksamma att det kommit ut. Betty Roch€ medverkar i ett nummer och undertecknad anser att hon var en av Duke's bästa vokalister.
DUKE ELLINGTON. PASSION FLOWER
- Moon MCD 074-2.
Liveinspelningar från Juan les Pins, Frankrike, 26-27 iuli 7966.
Delar av detta material har tidigare funnits utgivet på tape
(Madly) men spridningen av denna tape har varit mycket
begränsad och man kan således betrakta denna utgåva som
inÄehållande nytt materiai. Bandet är i fin form oc[ som ett
något udda nummer kan nämnas ett 10 minuter långt framförande av "Wings And Things" där självklart Johnny Hodges får gott om utrymme.

JOHNNY HODGES. THE COMPLETEtg3T/4O, rg41/54

SAMLL GROUP SESSIONS. STUDIO RECORDINGS.
MASTER TAKES.- Blue Moon BMCD IO19/1O2O - 7028/

ro29/ro30/703r.

Denna serie om 2 + 4 CD's har getts ut i två omgångar. De
första två CD kom ut i somras och de senaste 4 har just
släppts. Så vitt vi kan se måste ytterligare en CD komma för
att perioden fram till 1954 skall täckas. Det rör sig om välkända återutgivningar från Bluebird, Sunrise, Wai, Vogue,
Tono och Verve. Duke Ellington medverkar i numren från
1937 147.

Som framgår av omslaget rör det sig enbart om

master takes. Några alternativtagningar har inte medtagits.
DUKE ELLINGTON LIVE AT THE WHITNEY
- Impulse llllP 11732.
Här får vi höra Duke som solopianist kompad avJoe Benjamin och Rufus Jones. Merparten av detta material har funnits utgivet på DEMS-kasetterna CA-8 och CA-10 samt ett
nummer på LP Ellington -86. Dessa utgåvor har emellertid
en mycket begränsad spridning så för den stora Ellingtonkretsen är detta nytt material. Tidigare har det ansetts att
denna konsert ägde rum den 5/5 -72 men senare forskning
fastställer datum till den 10l4 -72 som också anges på dennå
CD.

ELLINGTON '96
i Toronto, Canada,
19-23

L996.
iuni
tilldragelse i vår förra bulletin

Läs mer om denna årliga

2195. De av våra medlemmar som har funderingar om
att deltaga i konferensen och kan tänka sig deltaga i en
gruppresa bedes kontakta sekreteraren för en intresseanmälan.

DUKE ELLINGTON. 2OTH DEÄTH ANNIVERSARY

- JazzPortraits CD 14564.
Denna CD upptäckte vi nyligen i handeln men av titeln
att döma så borde den ha kommit ut redan under 1994.
Det rör sig om en liveupptagning från en konsert i Zurich, 19 februari 1963, och har inte tidigare funnits utgivet. Bandet är i fin form och en särskild pärla är Paul Gonsalves framträdande i "Happy Reunion".

Vi har också blivit förvarnade från USA om att Impulse står
i begrepp &tt ge ut ytterligare två Duke Ellington CD.
Vi känner till dem sen tidigare. Det rör sig om "DUKE ELLINGTON MEETS COLEMAN HAWKINS" IMP-17622. Här finns
Solitude med som tidigare endast funnits medtagen på en japansk utgåva.

Vi känner också till "DUKE ELLINGTON &JOHN COLTRANE"
IMP-11662 som dock inte tycks innehålla några nyheter.
Vi har också blivit uppmärksammade om en CD betitlad "THE
SULLIVAN YEARS: THE BIG BAND ALL STARS" VOL. 2 TVT
9451-2. Här ingår ett nummer med Duke; Rockin' In Rhythm
från 6 april, 1969. Resten utgörs av andra band som medverkat

i

Ed Sullivan Show

nÄrrntsn
WW 2406 - April In Paris.
I vår föregående bulletin presenterades denna CD med uppgift
om att den var inspelad 20 november 1969. Jerry Valburn, välkänd Ellingtondiskograf, har brevledes påpekat för oss att rätta
inspelningstillfället är Cologne, 10 november 1969, vilket härmed meddelas. Skivan var faktiskt redan anmäld i DEMS Bulle-

tin 93/1.

Bo Haufman

DUKE ELLINGTON IS GOING DIGITAL.
Så lyder en rubrik i den amerikansk tidskriften Billboard's
nummer av den 23 september, 1995.
En box innehållande fvra CD olus en CD-ROM kommer
att ses ut till våren av Såithsonian Institution's National
Museum of American History i samarbete med ett New York
baserat företag ka11at DIGI-ROM. John E. Hasse har en nyckelposition i projektet med sin bok "Beyond Category" som
kommer att funsera som en bas för CD-ROM innehållet. CDskivorna uppgeikomma att innehålla 4 timmars musik med
Duke

Sad News:

Wild Bill Davis avled den L7 augusti.

Här följer en runa författad av en av våra medlemmar:

WildBillDavis:
AnAppreciation
William Strethen "Wild Bill" Davis left us in Ausust last and
with him disappears one of the great, nowadayiunderrated,
jazz musicians. He became first known as a piano player (he
did not like the word pianist) in Louis Jordan's Combo, but
from 1948 onwards he concentrated his efforts on the Hammond orsan. He was indeed the first musician to create an
original style making use of al1 the possibilities this instrument provided. He soon started to play mainly with a trio or
a guartet in New York and Atlantic City, and he gained a strong
reputation among the jazz public of the fifties.
Duke admired him and recorded with him in October 1950
"Things Ain't What They Used To Be" on Mercer, the title

beins issued under the name Wild Bill Davis and His Real
Gorrc Organ. As Bill was adding shouts to his forceful solos,

he soon was called "Wild Bi]l". It has even been said that
Duke was the first one to name him that way.
In the sixties Wild Bill Davis made several excellent records with Johnny Hodges, as both were able to complement
each other with ereat talent. Bill had a contract with RCA
and Johnny with Verve, and they were clever enough to pursue their cooperation on both labels.
Duke Ellington liked the music they played, as it was partly

influenced by him. He also felt there was some danger for
him to lose Johnny Hodges on the long run, viewing the partnership between Hodges and Davis was lasting. He convinced Wild Bill to toin his orchestra. In doing so Duke not

by Alexandre Rado

only brought a new sound to his band but also a valuable
arranger. Wild Bill in the old days had been working for Earl
Hines before writing for Count Basie the world famous arrangement of "April In Paris". He arranged quite a number of
pieces for Duke, partly replacing Strayhorn. He was also qui-

te a composer of some importance, and his "Azure-Te", for
instance, became one of his hits.
It is during his stay with Duke, from 1969 until 1971, that
we became friends. Wild Bill Davis was a sentleman who took
music very seriously, hoping that otheri would be as strict
on the subject as he was himself ... and this was not always
the case. After having left Duke he often came to Europe,
apparently making more records in the Old Continent than
in the USA. He had an open mind, a faithful friendship, and
a big following although he was ln fact a rather reserved person. Besides music he had another oassion and that was aviation. He enjoyed making short tripl f lying his own aircraft.
When in Paris, he liked, as in the Caveau de la Huchette,
that I remain near him, which was giving me the possibility
to admire his wide technique. He was often swinging so hard
that I was shouting more than he did. Last time I spoke to
him I tried to convince him to take his family over to Paris
and have some sood time with his numerous friends. It is
difficult to realize that we can now onlv hear him on records. Ooh, Ah Bill I

" AGreat Day In Harlem"
Det är titeln på den filrn avJean Bach som visades på årsmötet den 6 oktober, 1995.
Filmen baserar sig på det välkända foto, taget av Art Kane som återges härintill.
Man kan nu faktiskt köpa filmen som video i välforsedda videobutiker.
Vår nytillkomne styrelsemedlemJens Lindgren besökte för en tid sedan New York
och passade då på att gör följande intervju medJean Bach:
JL: How did you get the idea of making a
single picture?

film out of a

died the previous January and Lawrence Brown whom I knew
awfully well. I had been out visiting him but about two weeks
later he died in California. So I thought, boy, these people
are slipping away. I better get moving and so happened that
Art Farmer was in town, now he lives in Vienna, Austria, so it
occurred to me this was a good opportunity and I 51ot a camera crew and flew over there to Sweet Basil where he was
playing and one of his photographs was blown up like this
one just behind me on the wall so I thought that was a wonderful setting. So we started with Art Farmer and as you know
he closes the film with a very pointed observation that there
are imortal musicians as far as we are conserned and everybody can agree to that. But then as musicians would come
through town I would approach them. It wasn't as easy as it
was for Art Kane back in 1958 when everybody lived near
each other. In the film, you know, they are saying so-and-so
lived accross the street and somebody else lived around the
corner. Now they live in Vienna and Johnny Griffin lives in
France. Horace Silver lives in California. All spread out. I
just had to wait for them to come to the city. I did do a couple
of remotes. I think I went to Chicago to get Bud Freeman

JB: Good question. I had known about the picture, as all
jazzfans had, for years. My late husband had it hanging in
his office. I used to see it daily when I stopped by. But it
never occurred to me that some other photographs were taken that day and when I was talking to Milt Hinton about it,
because he always showed up with a camera wherever he was,
in the recording studio and everything. He said he took a lot
of extra pictures and he also brought his movie camera and

suddenly....

Now I've been in television and I was in radio for a lons
time. I had a radio show that went on for 22years but I'vä
never done anything with film. So it is a little odd that I
would have the nerve at this stage of my life to consider a
film but it all kind of feil together and I thought, well ..... I
mean you can see people actually assembling, getting together on the step. Milt said; 'Sure, I have the film'. So with that
knowledge I went ahead. I've lost my two best friends in the
photograph. Roy Eldridge whom I've known for years who
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Art Kane. Oversta raden: Benny Goldson, Art Farmer, Wilbur Ware. 2:a raden: Hilton Jefferson, Art Blakey, Chubby Jackson, Johnny Griffin. 3:e raden: Dicky Wells, Buck Clayton, Taft Jordan. 4:e raden: Zutty Singelton, Henry "Red" Allen. 5:e
raden: Sonny Greer, Jimmy Jones, Tyree Glenn. 6:e raden: Miff Mole, J.C. Higginbotham, Charles Mingus. 7:e raden: Jo Jones,
Gene Krupa, Josie Johnson. 8:e raden: Max Kaminsky, George Wettling, Bud Freeman, PeeWee Russell, Buster Bailey. 9:e raden:
Scoville Browne, Bill Crump, Ernie Wilkons, Sahib Shiab, Sonny Rollins. Understa raden: Glgi Gryce, HankJones, Eddie Locke,
Horace Silver, Luckey Roberts, Maxine Sullivan, Jimmy Rushing, Joe Thomas, Stuff Smith, Coleman Hawkins, Rudy Powell,
Oscar Pettiford, Marian McPartland, Lawrence Brown, Mary Lou Williams, Emmett Berry, Thelonious Monk, Vic Dickenson,
Milt Hinton, Lester Young, Rex Stewart, J.C. Heard, Gerry Mulligan, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie. Sittande: Count Basie.

Foto
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because he was soon to die. I had known he was i11. And then
when I was in Copenhagen a couple ofyears ago we got a few
shots of Ernie Wilkins but he had a stroke and he wasn't too
chancy but we at least had to see him.
But I hadn't seen the film of Milt Hinton and I was just
travelling on faith and every time I ran into him, he came
through town quite often, he lives here but of course he is a
world traveller and he is so popular now. He is in his 80's
and everybody want to see him. Everytime I go into the club
where he was playing he kind of gulp and say; 'Oh, I'm still
looking for it'. Well, looking for it. Thanks a lot. I wanted to
see it, you know. And I've been at it over a year. I had done
the filming. Now I was into the editing. I mean at this stage
things r,r'ere getting very scarey. He has a basement that apparently is messier than the downstairs of my house which I
haven't invited you to look at because it is so terrible.

JL:

I'd

love to see it.

JB: Oh, my dear it is a shambles. And Milt's basement is famous because he has got these many years of photographs
back to the 1930's and it was only through the good offers of
a friend of his, who is now a college professor that the pictures were catalogued and put out on books. Beautiful books
that he has put out now. Mainly by David Burger who had
studied bass with him as a kid and then went out of the eame. I think he is a sociology professor of some kind. I think
he is in Philadelphia. So I began to get very anxious because
Milt kept saying the film was down there but I mean how
could I say 'I belivc you Milt. I trust you'. And believe me my
heart was sinking. And I made it to Philadelphia and I took
Dave out to lunch and I just said; 'Get two of your brightest
students in class and go to that basement and look at every
piece of celluioid vou can find and hold them there until
ihey find it'. So thön he said he'd do it. He was on the case I
thousht and I was a little more confident and then some weeks läter the phone called; 'Well, we found it. It is in terrible
shape but we'11 do what we can'. And we are still on editing
and my editor is counting on this film to show up and she
has made a little bits and pieces of things. When we finally
got it they had it kind of backwards. They had the front to
the back and eve rything but we pulled it apart as you saw. It
is a little slippage throughout the film and it does animate
the movie and I think the film would be a lot less interestins
with the absence of Milt's movie so I'm grateful for tltat.
JL: Is

it in color?

JB: It's in color, yes. Isn't that nice. You see the black and
white photograph and some of all these people. Marion
McPartland has this sort of Marilyn Monroe dress in great
yellow. She said she still has the dress. I couldn't persuade
her to put it on and it is just more likely with this on. So that
was an anxious moment then tracking the musicians down
because they were kind of slippery. Slipping in and out of
town. One I had trouble locating was Art Blakev because he
never had an address here in töwn. It was iuit whichever
woman he was keeping company with and I was always one
woman too late. You know, I cailed and she said'Oh, he hasn't
been here in two months'. So he was one of the last ones I
was able to connect with. It was really difficult and as I said
just getting them as they came through town. And then the
big problem was the money but I mean that's so sordid I
really don't want to discuss it. Just that it is very hard to get
money.

JL: This

film can surely mean a lot to people who know

about these musicians. What do you think it means to those

who don't know the names?

JB: Well, let me show you this. The film was shown at the
National Film F-estival. It won the first orize as vou can see.
And when I went out there to show it I said; 'How many people here are jazz people and how many are film people ?' No
hands went up for the jazz. And if they voted it first prize so
I figured, yes, it is interesting to know non-jazz people and

this is my little symbol. And then I got nominated for the
Oscar. I figured there again we had a shot at getting to pe-

ople who .... well, people who are interested in jazz but just
find the musicians rather appealing, maybe they will start
listening, I don't know. i'm hoping they will.

JL: The voices, the characters, the radiation of the people,
everything must fascinate also rrorr-iazz people?
JB: I think so. Two friends of mine who are absolutely not
interested in jazz at all, they are musiclovers, they are serious
musiclovers but the husband said; 'I was rather gulping at
the end of the show'. It kind of sot to him to see these darling peoples so they are wondelf ul all of them.

JL: Is there anyone musician
more than others?

in particular that you like

JB: Well, the dead ones of course. They were all my favourites. There were two dearable ones that I couldn't get to. Not
Lawrence Brown, I was so fond of him. I started following
the Ellington band and I met Duke Ellington I think in 1936.
I said; 'Oh, it's so exiting to meet you. You and Strawinsky

are my two favourite composers/. He said; 'l'm jealous of
Strawinsky'. You know, he had a good line for everybody.
Everybody in the Ellington band I was so fond of, and of
course Rex who you've seen in the movie and Sonny Greer.
Those three fellows Lawrence Brown, Sonny Greer and Rex
are in the photograph because they had left the Ellington
band bv the time the picture was taken and the band was on

the road. Everybody that sees this movie says; 'Where is Stan
Kenton and how come Dave Brubeck is not in it'. Well, I don't
know about these poeple. I have a postcard from Miles from
Germany so I know where he was. But, I don't know, wc just
have to assume that the other people were not in the USA.
And my favourite jazz player in the movie I think is .... you
develop new interests as you work. I suddenly recalled that I
was insane about Stuff Smith when I heard him in the late
30's and 40's and he really swings.

JL: Is there any musician that you wanted to get hold of
and that you couldn't find although still being alive?
JB: I got all the survivers with the exception of Emmett Berry, and Dizzy told me that it was hopeless. He was very bad.
Had Alzheimers disease. I had to give up on him. But all the
other survivors I managed to locate. There weren't too many
you know by 1989 when I started but I got Sahib Shihab just
before he died and he looked so sick. Poor man he died two
weeks later. He didn't quite fit into this movie but I am going to work on an expanded version probably for CD-ROM

and the little bit I did with him its Dainful to watch because
he is so uncomfortable and he couldn't talk very much and I
found that when people were tonguetied and couldn't remember, you know, I tossed in the words "Thelonius Monk"
and they would come to life. So I said; 'Sahib, what about
Thelonius' and he kind of came to exactlv and he recalled a
recording date they had about 2O-25 years prior to our conversation and he said; 'What is that song'. I mean he was very
weak and he was trying to think. We were all throughing
titles at him. 'No, it is very complicated and it was very difficult to play'. And finally as he is trying to think of it he starts
to sing it and it's a very tricky thing and boy i flew home
after that interview and I olaved all the Monk records I had
and I found it. It is called';Four In One". So mv editor Susan
Peehl who is the hero of this whole film that vou saw. She is
so clever, she iust really had such wonderful ideas. While he
is trying to think of the music she's sneeking the music in
behind him. When he ge ts to the part where he is singing, he
is singing in exactly the same key as the recording and the
same tempo. I thought; Oh, that's some musician. They can
keep those things in their head and you know when they are
dying and they are still fresh and so, that's something. Perfect pitch. So that's a little portion that I save for a later
edition but he was the first one to go after we done the interviews and then one by one they all died including the photographer himself, Art Kane and next went Bud plecmen Ärr
Blakey, Dizzy.

JL: What has been the reaction from, let's start with the
musicians?
JB: Oh, they are all crazy about it. The musicians just love it.
They go back and back. Most of them see it two or three
time. They had a screening in Holll'wood before it actually

opcned for every musician in the place and so people like
Bennv Carter came and Les McCann. Thelonius Monk's fa-

mily came

a couple of times. The widow, two sons and some
cousins and various people and then Art Blakey's daughter
came with one of Art l3lakey's lady friends. She said; 'She's
the best one, she's the one I brought'. I was just in Florida
and Chubby Jackson's son came, Duffy Jackson, he played
drums with Count Basie. Dvery musician in New York has
seen it and you may have to see it at least two times to be in
good standings. Some saw it four times. It played at this theatre on 13th Street for B weeks. 7 shows a day 7 days a week
and, my dear, every show was a seilout. It was tust a small
theatre thoush.
I had lunåh with Artie Shaw in California and he is in his
80's and he didn't want to go to that big thing where all the
musicians were invited, and I said; 'Of course not, I'll send
you a cassette' and I mailed it to him and then I suddenly
was on the road and I went to Chicago and I won the prize
and i was out and when I got back he'd been calling and so I
was iust walking in the door and the phone rang. He said;
'Well, I got your film'. I said; 'Oh, I hope you liked it'. He
said; 'Do you want me to be polite or do you want me to be
honest?' Oh, I suddenly got mad. In the first place I was tired. I had been out on the road and everything. I said; 'Artie,
you want to know something. It doesn't matter. I think we're
gonna make it. It iust won aprize, bla bla'. And he said; 'Well,

I iust want to exolain that all that stuff about

Pee-Wee Rus-

sell really ... ' anä then you know later I played it over and I
realised that Bud Freeman had said that in the years to come
people will remember more about Pee-Wee Russell than they
did about Benny Goodman who was a very great artist. And I
think Artie, we have this expression I don't know if you know,
his nose was out of the ioint. He was a little peaked because
he is a great clarinetist too and he didn't got mentioned and
it was iust off the cuff that Bud Freeman knew them both

and admired them both but he mentioned Benny and he
didn't mention Artie. So I think that stayed with Artie and as
he watched the rest of the film he wasn't happy and so that is
my negative review. I mean I feel sad about it because we are

all friends.
JL: There are many big egos and in this world there is no
space for all the egos.

JB: I am affraid that is the problem in his case and he hasn't
played for many years and I guess he missed the camarederie
of the musicians and everything so that's not much of a bad
review but it is somebodv that wasn't oleased bv itself. I am
sorry about that.
JL: One final question. What are the plans for the future

?

JB: I don't know. I am hoping to do Scandinavia and Europe
and we have been invited to South Africa and of course Jaoan. Australia and New Zeeland and Rio and heaven knows.
My plans, I loathe waste, I hate waste, I loathe the extra photage, just tons of it, so I want to use that and probably in
some sort of CD-ROM-thing because as you may remember
not everybody in the photograph is dealt with. They are iust

mentioned at the end and I would like a little somethins
about each person in the picture. So about Higginbotham å
favourite of mine. I mean there are so much eood stuff about
him. I knew him in the 30's too and I canit wait to do something about him. So my future plans are more the same I
feel. Just to keep working.

JL: Thank you very much.
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