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Nu har alla våra tre giganter i Sverige fyllt
80 år under 2OO4. Alice Babs den26 januari,
Putte Wickman den 9 september och
Arne den 2O december, vilken gigantisk
musikalisktrio vi har i Sverige.
Foto Harley Bardh
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En riktigt GodJul till Eralla
Ar 2OO4lider mot sitt slut. Det har varit ett tufft år. Alla i DESSstyrelsen har kämpat och genomfört en mycket uppskattad konferens under våren och med två årsmöten samt övriga mera
normaliserade SAMI-möten. Ett extra årsmöte genomfördes i september. Mötet betydde extra arbete för styreisen och 1.500 st.
papperskopior samt frimärken. Extramötet klarades dock av på 10
minuter utan diskussioner. Nu är dessa frågor klargjorda och vi
kan se fram mot ett nytt år 2005 med tillförsikt. Under 2005
kommer så vitt vi kan se ingen konferens att ske, men år 2006
finns det stora chanser att TDES i New York organiserar en konferens. Vi får avr,akta besked. Jag tror att intressel för att grenomföra en ny konferens är större nu eftersom vår egen blev så lyckad
och övriga Ellington föreningar ser att det går att ordna utan
deltagande av originalmedlemmar från Duke Ellingtons orkester.
Det vore ju synd om denna del av Ellingtonlntresset stannade
upp. Det finns så mycket fortfarande som kan diskuteras och
undervisas i och om Dukes musik. Mycket avgörande för en
konferens är förstås ekonomin. Det borde dock kunna klaras av
genom bidrag från bl.a. kulturmyndigheterna.
Vi har som synes fått många uttalanden om hur man ser på
vårens konferens. Det är roligt att notera, och man ser också hur
poslti\'t överraskad man är över att iilla Sverige kan så mycket om
Duke Ellington och att intresset är så stort i Sverige,
Det angiosaxiska intresset för europeiska musiker har tidigare varit en fråga som stört oss lite. Vi har t.ex. flera gånger under
90-ta1et sagt att Arne Domnörus skulle kunna komma och spela
på konferenser i England och U.S.A.. Arne kan ju sin Johnny
Hodges som ingen annan i dag i världen, men inget intresse,
trots att det var kostnadsfritt. Svensk jazz och europeisk jazz
håller en mycket hög nivå, men det tror inte alla på "over there".
Idag påstår mångaatt jazzen utvecklas mera i Europa än i U.S.A..
Det kan ju alltid diskuteras.

Arne Domndrus fyller 8O år den 2O december. Det skall firas
på Berwaldhallen. Denna text skrivs i november och är tryckt
innan den 20 decemher så vi får återkomma med en rapport om
hur hyllningarna blev i nästa Bulletin. Det är inget DESS evenemang, men några av oss hiälper till med planeringen och arrangemanget. DESS är dock på plats och försöker värr,a nya medlemmar.

Enligt planerna kommer det ut tre nya CD med deivis outgivet material samt en ny inspeining från den 9-10 november. Aila
tre CD:na som en hyllning till Nationalsaxofonisten, hästägaren,
boxaren, söderkillen Sven Arne "Dompan" Domndrus, som bor i
Spånga. CD:na kommer att säljas den 20 december på Berwaldhailen.

Nu har alla våra tre giganter i Sverige fyllt B0 år under 2004.

Alice Babs den 26 januari, Putte Wickman den 9 september och

WinterSwing
Uppsala bjuder på stor jazzmusikalisk fest
den 29 ianuari 2005

Följande musiker deltar och visar sina färdigheter:
Etta Cameron Quintet
Hot'N Spicy (norsk/dansk swing och sånggrupp)
Oranse Kellin med New Orleans All Stars
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Remi Toulon Trio
(tokig fransk pianist, som gjorde succd i fiol)
Trio Con X med gäst, Jesse Lindgrens Europeiska vänner
Peter Lind & His Armstrong Cabaret Band

Good Morning Blues
Lars Erstrand med Swedish Swing Society
Martin Sjöstedt Band (inkl. trumpetaren Karl Olandersson)

Ann Kristin Hedmark med Kvintett
Biljetterna kostar 380 kronor och finns att köpa på
Unt City från den 11 december.
Annars ring till Biörn Slödin på telcfon Ol8-55 67 4l
Plats: Atrium Konferens (Folkets Hus)

e

Arne den 20 december, vilken gigantisk musikalisk trio vi har i
Sverige . Det har hänt mycket under året, men nu blir det lite
lugnare och inget större firande under nästa år.
Annars är lazzens situation i allmänhet fortfarande tuff. Vi får
kavla uppårmarna och kämpa vidare om vi skall få lyssna på våra
favoriter. Arets Skeppsholmsfesti'"al gick nästan ihop ekonomiskt.
Vi får se hur det blir med festivalen nästa år. Behövs det mer av
Rock, Funk och Blues eller går det med större och intressantare
personligheter inom lazzen. Allt är en fråga om pengar. Van
Morrison framträdde i årets festir,al och han hade den största
kvällspubliken. Bakom honom stod också Chris Barber med sin
trombon. Chris överraskar verkligen med sitt trombonspel.
Se separat

artikel.

Årets sista möte den 22 november blev trots snö - och

trafikhin-

der en kväll när vinet tog slut, men det blev tlots denna malör
lyckat och välbesökt. Gugge Hend€nius med 1O-mannabandet
var på plats och Bosse Broberg var i högform. En rappoft av Thomas Erikson kommer i nästa nummer av bulletin.
Nästa DESS möte är den 7 februari 2005. Vi kommer att skicka
ut ett program i börian av ianuari när julmaten är under kontroll
och bortbantad.
I övrigt planeras vårens möten
den 23 maj.

till

den 4 april (årsmöte) och

Ha det bra i iul och ett gott nytt år
Madly Goran

Protokoll från

DESS extra

årsmöte

s1

Mötet öppnades av LeifJönsson

s2

Fastställdes att extra årsmötet kallats i behörig ordning

s3

Till mötesordförande valdes Håkan Skytt

s4

Till mötessekreterare laldes Anders Asplund

ss

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes
Sven Eriksson och Alf Lav6r
Styrelsens förslag

till

s6

stadgarnas paragraf 21

bifölls

med stor majoritet

s7

Mötet avslog alltså Bo Holmqvists förslag till ändring
av stadgarnas paragraf 27

Styrelsens fö$lag

s8

till nedläggning av stipendiefonden
godtogs enhäiligt

Bo Ahnegårds förslag

se

till ändring av stipendiefondens

stadgar föl1 därmed

s10
Ovriga frågor
Eftersom tillfälie inte givits tidigare, riktade Bengt
Barkman ctt tack till styrelsen
och övriga frivilllgkrafter för genomförandet av

Ellingtonkonferensen
72 -15 maj2Oo4
Ordföranden avslutade mötet, Sandviken den 30
september 2004.

Mötesprotokollet finns hos

DESS sekreterare.

DESS-mötet den 27 september
med
det inledande extra årsmötet och protokoll,

'.

sid 2.

skilda glädjeämnen.
Repertoaren var strikt

Efter det inledande extra årsmötet fick publiken på SAMI möta
Håkan Skytt som beskrev sig själv som klubbmänniska, företrädesvis söder om Stockholm, och en av dem som vet minst om
Ellington av dem som vet något. "Duke på mitt sätt" hade Håkan
valt som rubrlk för sitt program och med det ville han förmedla
sin upplevelse av pianisten Ellington. Som iniedande exempel
presenterade han pianointroduktionen till 1940-klassikern Boj ang/es, som dessutom råkade vara hans första Ellingtonskiva. Däref-

ellingtonsk vilket delvis innebar välkända
standardnummer som
Perdido, C-jam blues,
Caravan och In a sen-

timental mood men

ter följde ett unal inspelningar där pianosolona i två versioner av
Black Beauty var de äldsta inslagen och soloinspelningen lofus
Blossom frän 1967 det senaste. Intressant däremellan var tre in-

också några mer sällan

hörda stycken som
Everything but you,
What am I here for
oclr Selfportrait ofthe

spelningar som lät publiken jämföra Ellington med två andra
pianister, Thelonious Monk och Herbie Nichols, båda med något
av Ellingtons anda i sitt spel. Allt som ailt stod Håkan Skytt för
en underhållande och personlig presentation av hur Ellingtons

Bean, den sista med
utsökt balladtenor av

musik kan upplevas.
Som alltid under mötena på SAMI bjöds levande musik, denna gång av en grupp med Mårten Lundgren, trumpet, Claes
Brodda, saxofoner och klarinett, Kiell Fernström, piano, Arne
Wilhelmsson, bas, ochJesper Kviberg, trummor. Och det var
verkligen levande musik där Lundgrens distinkta och klartonade
trumpetspel varvades med Broddas smidiga och flytande spel på
klarinett och saxofoner av olika storlek över ett fint stöd av rytmsektionen. Biåsarnas unisona breaks och roiiga duetter var sär-

Claes Brodda.

Kvällen avslutades med en

DVD-film

från Köpenhamn som

kom ut i marknaden
för ett år sedan. Konserten är frän den 2
november 7969. Av
Den prisbelönte Ronnie Gardiner
stip en d iaten, / esp er Kvib erg.
Fotograf Harley Bardh

tidskäl blev endast del
ett visad, men del två
kommer att visas vid
nästa DESS-möte på
SAMI den 22 november.

och lyssna till Duke Ellingtons orkester tned nykomlingarna Norris Turney (as) och Harolci Ashby (ts) i en saxsektion, som nu hade sex saxar. Jimmy Hamilton (ts) hade slutat
i orkestern i iuli 1968 efter att spelat med i orkestern t 25 är.
Johnny Hodges var vid denna tidpunkt lite opålitlig med sin
när\aro, därför var även Norris Turney, som ersättare permanent
med i orkestern. Johnny arbetade och spelade med Wild Bill Davis
utanför orkestern i slutet av 60-talet och tyckte kanske att det
var mera intressant och stimulerande att soela med en mindre
grupp än att vara med i Dukes orkesler ef tei alla år.

Vi fick

se

Programmet innehåller inga överraskningaq, men La Plus Belle

Africane är allt ntutbar med Harry Carney.
Det är en utmärkt bild och ljud till dessa fyra nya tidigare
outgivna DVD:er från Köpenhamn, som nu finns att köpa.
Stilstudie av Mårten Lundgren med sordin

Thomas Eriksott

Fotograf Harley Bardh

Från vönster
CIaes Brodda
((as), Mårten

Lundgren (tp)
lesper Kviberg (tr),
AmeWilhelmsson
(b) under ledning
av Kjell Femström
(p)
Fotograf Harley
Bardh
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En

hyllningtill Arne Domndrus

Från det att Arne Domn€rus för första gången satte munstycket till
läpparna, iärde sig fingersättningen och som sextonåring kunde spela sig
igenom "What is This Thing Cailed Love?", har det blåst många musikaliska vindar över Sverige.
De flesta från väst.
Benny Goodman drog över landet med sin Swing. Charlie Parker
med sin Beboo.
John Coltiane rev sönder publikens hjärtan på 50- och 60-talet innan
Beatles och Hep Stars knep dem och Stenarna rullade dånande över
resten av kroppen.

Men Dompan har stått stadig. Låtit sig inspireras. Och blivit mer
inspirerande, blivit allt skönare att lyssna till.
Dompan verkar vara stammen som jazzens grenar växer på.
Arne färgade Nalen på 4O-och 50-talet med sin musik lika mycket som
snajdarna med sina bredbrättade hattar, slipsar och klämda hårvågor. Var
kunde man dansa till så fantastisk musik som på Topsys "Stacken"?
Och folkparkerna. Alla dessa uteplatser som Arne penslade med sin
mjuka altsax.
Och Skansen med Thore Ehrlings, Stockholms musikaliska, vackra
krön, för dansanta och iazzintresserade. Arne rar också en av hörnpelarna
i Harry Arnolds radioband.
När Arne stod på scenen i Svedala så kom världen till Arne. Stan Getz,
Benny Carteq, Charlie Parker lar några som blevArnes blev rörbröder och

Och scenerna har växlat.
Gustaf Sjökvists Kammarkör har under senaste åren den stora gläd-

jen att ha Arne som ett kiang- och fantasitillskott i kyrkorna. Ofta tillsammans med Georg Riedel och Rune Gustafsson.
Arne föddes den 20 december för 80 år sedan. Nu ska vi fira den begårzade
larsamme musikern, boxaren, den travintresserade - mannen med humor, värme och med glädjens glimt i ögat.
Vi vill - Dig en musikalisk och minnesrik behållning från den här

kvällen.
Men vi vill också fira Arne med den musikaliska framtiden. Kvällens
ekonomiska behållning går till ett stipendium - "Dompans Guldsax".
Det delas ut till årets mest lovande, unga saxofonist i landet. Förhoppningsvis kan vi dela ut det många år framöver.

Vi är väldigt glada över att just Du är här och tillsammans med oss
hyllar honom idag.
Känn dig hjärtligt välkommen!

Yi ger " alt för Dompan" !
Hyilningstexten finns i det tryckta programmet inför födelsedagen.
VI SAMLAS I BERWALDHALLENDEN 20 DECEMBER
OCH FIRAR

vänner.

Ett brev kom från konferans deltagaren
Rusty Hassan, Washington D.C.
Med ett föliebrev till DESS som har bl.a. följande text och en artikel, som
han skrev i " Jazz Journalists Associat ions Jazz Notes " : Vol. 15, No. 3, september 20O4, page
.....

på födelsedagen
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I'il justadd myexpressionof howmuch I enioyed myvisit to Sweden.

I'm glad to have spent
again for all

a few extra days

to check out Stockholm. Thanks

ofyour effortin putting on the conference.

Stockholm Ellington Conferen ce

2OO 4

By Rusty Hassan

The 19th International Duke Ellinston Conference was held in Stockholm, Sweden in May. I almost said annual, but it has been four years
since the last one, in Hollrryvood, California. What was once an annual
event is now something ihat occurs when all the members of all the
other chapters guilt-trip the members of a particular city to host a conference. We did great in Stockholm; New York may be next in two years.
What is remarkable is that these conferences are held at all, in that
they are organized by volunteers from the various chapters of the

Duke Ellington Society, without any institutional support from
universities or government agencies. In essence, these are worldclass iazz conferences put on by chapters of a loosely confederated

organization.

The society was established in the 1950s in Los Angeles by Bili Ross,
a classical pianist, with such charter members as Patricia Willard and
Claire Gordon. Soon there were chapters in New York, Washington D.C.,
Chicago, Toronto and various cities in Europe. The chapters would host
Ellinston and his band members whenever the orchestra oerformed in
theirlespective cities. After Duke's passing the organizadön continued
as a listening and discussion group. In the earlier 1980s there was a
convergence of Ellington scholars and society members and the first
international conference was held in Washington, D.C. in 1983. Subsequent conferences were held annually in Chicago, Newark, New York,
Los Angeles, Engiand, Denmark and Sweden. Göran Wall€n and his
fellow board members of the Duke Ellington Society of Sweden upheld

the high standards of the earlier conferences with an excellent mix of
academic oresentations and musical nerformances.
The Stbckholm conference was held at the old Swedish jazzpalace
Nalen and was very appropriately a celebration of Alice Babs. Ms. Babs
performed in Ellington's Second Sacred Concert and recorded with Duke
and his orchestra in a Paris session in 1963. But her association with
Ellington goes back to 1939 when he toured Sweden with his band and
she serenaded him on his 40'h birthday, when she was iust 15 years old.
Anyone who has heard Alice Babs sing knows she has the voice of a true
diva, and anyone who has been at any of the Ellington conferences she
has attended knows she has none of the oretensions of a diva. Alice
participated in iust about all of the presentåtions and discussions.
The first presentation was by Jan Bru6r, who demonstrated that
Ellington compositions were part of the Swedish jazz repertory going
back to the early 30s. The Alice Babs sessions he played included "l'm
Checking Out, Goombye" from 1950. Jan was followed by Frank Buchmann Möller with recordings from Ben Webster's private collection from
1941, which included Jimmy Blanton.

Claire Gordon gave a delightfui talk about her experiences as Duke
Ellington's secretary during World War II. Claire later edited Rex Stewart's
posthumous autobiography, Boy Meets Horn, as well as his articles that
were published as lazz Masters ofthe 1930s. She has just published her

own memoiq, My Unforgettable lazz Friends.
Artists other than Ellington were discussed in the context of his
music, Annie Kuebler from the Institute of Jazz Studies gave a presentation onJames P Johnson, and Brian Priestly talked about Charlie Mingus.
IJA member Patricia Willard, who is collaborating with Louie Bellson on
his autobiography, showed film clips of Bellson with Ellington. She also
showed a to-die-for, unreleased video of the Duke's Big Four session with
Bellson, Duke, Ray Brown and Joe Pass.
Ken Steiner stressed importance of accurate historical research in
examining the Webster-Blanton era, especially by delving into the archives of the African-American press. John Hasse discussed which composi-

tions of the Ellington-Strayhorn book have become standards. Steve
Lasker again demonstrated his unerring ability to find that rare unissued Ellington recording. This time it was a session from 1928 that
includedJohnny Hodges's first alto solo on record.

The Grand Oid Man of the conference was George Avakian. What a
was for me to hangout with the producer of the first LPs I
brought as a kid, such as Ellington at Newport or Benny Goodman's
Carnegie HaII Concert. George's presentation was on the record that was

thrill it

never made-the attempt to get a recording of Louis Armstrong with
Ellington orchestra, and the progress made before it all fell apart. The
stories at breakfast, lunch and on the tour boat wili make the conference
memorable to anyone fortunate enough to have been there when George told them.
The discussions were interspersed with performances by such excellent Swedish musicians as Bernt Rosengren Quartet and the Hot
JazzTrio. Areal highlight was the performance at the Engelbrekt Church.
The Kirk Quintet performed with the Sophia Church choir, and a
second group, Freedom the Vision, featured Håkan Lewin on alto sax
withJohannes Landgren on pipe organ and Robert Ekström on Hammond B-3 organ. Patricia Willard wrote lines notes for the group's two
releases but had never met Håkan in Derson. It was a treat for me to
snap a photo of that first meeting on a borrowed camera.
The main concert was the celebration of Alice Babs. Remarkable! At
80 her voice is as vibrant as ever. She performed with Nils Lindberg
with Third Saxes Galore and a duet of Warm Valley with Kjell Ohman.
The Nalen Dance Hall was oacked with fans that do not hear Babs often
in her homeland, since she now resides in Spain. She gave us a performance we will long remember. After Alice Babs performed the alto
saxophonist Arne Domn€rus with his Quartet.
IJA members in the New York area should get involved with the

Ellington Society to help make a New York conference happen in
2O06.In fact, I recommend that all of our members join the society to
help maintain the viability of an important iazz organization. Both
Kenny Burrell andJean Bach have expressed to me a concern about the
failure of younger jazz fans to get involved in the organization. If you
are a jazz journalist, you have much to contribute to the society. As
the conference in Stockholm demonstrated, there is still a wealth
of information to be learned about Ellington, Strayhorn and all
the musicians who performed in the band.
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AwPlntlt FRA}{DEN STORA
DUKE, E,LLINGTON-VÄRLDEN
av GöranWallön
nu att börja använda E-mail som
en ny informationskanal beträffande våra kommande möten på SAMI. Medlemmar som inte
tidigare har uppgett sina email-adresser kan
vänligen skickä-adressen till DESS. Allt detta
DESS kommer

OBS!! DESS egen hemsida

hittar man under

adressen:

www. ellingtonsweden. com
Information kan även nås via länkar
från vår hemsida till andra
Duke Ellin gton-föreningar och andra hemsidor
av intresse för DESS- medlemmar.
OBS! Ny information uppdateras löpande.

at.-t spara frimärkskostnaden och lite arbete'
Glöm inte att meddela ändrad E-mail-adress'
PS Vid betalning av medlemsavgiften var snäll
och tänk på atf skriva minst namnet på avin
så att vi vät vem som har betalat. Dessutom är
det bra att se adressen så att vi kan se om det
har blivit någon ändring.

för

Dagens Chris Barber

Hej DESS.
Som nybliven medlem

iag presentera mig lite. Jag heter Ronny
jobbaiinom verkstadsindustrin här i Sunds-

vill

Wester, blir 60 nästa å1,
bruk i 3undsvalls komniun.Jazzmusik - och Duke Ellington kom in
i mitt liv 1963, dä man i TV visade orkesterns framträdande från
"Cirkus" i Stockholm (7 februari - 1963) med Alice Babs bl'a' Men
ändå var det Rockin' In Rhythm, som fick mig att hoppa till!
Denna komposition fåi iag fortfarande 2004 " ståpäls " ?:9å iuC
lvssnar på någon av dom talrikl inspclningar av denna " ös låt " som
finns mäd ork'estern. Under åren hai iag (precis som alla andra Dukevänner) införskaffat en mängd skivor - band - tape-s- DVD:s -videos'
fgZ+ t.o.m. 1974. Min favoriiskiva ändå
Insoelninqar från och
^"Å
"And His Mother Called Him Bill"'
(sååt har ä'r svårt) är nog
Många hälsningar fån mig - och från min fru Gunilla som delar
mitt inträsse vad gä"ller Duke Ellington och hans musik / musiker! /
Hei då "

Konsert i Kyrkan, Hässelby Villastad med

radarparetArne Domn€rus och Gustaf Siökvist

Arne D-omn€rus (kl-as) framförde i all enkelhet en konsert under
namnet "Almighty God" inför en fullsatt kyrka med extra insatta
stolar den 14 riovember tillsammans med Gustaf Sjökvist (p)' Det
fanns en stor förväntan hos många innan konserten böriade' B1'a'
fick vi lyssna till ett antal kända kompositioner:: Come Sunday, Eeaven, Almighty God, What Kind of Fool Am I, Things Ain't What
Thev Used" to Be. Arne var i fin form och han har alltid ett gott
humor tillhanda trots alla bekymmer med ryggen' Hans klarinettspei är som alltid utsökt. Det äi ett gott tecken inför födelsedagen'

musik är inte längre som

den musik vi har från

50-60-talet. Sedan 2001
har bandet ändrat sin in-

riktning genom att ut-

ökas till 11 man. Det
betyder två trumPeter,
två tromboner, tre saxar och med rytmen fYra
man. Obs inget Piano!
Andra trombonisten

till-

sammans med Chris
heter Bob Hunt. Han
spelade med Mercer EIChris Barber (tb)
lington på 7O-talet enligt Pat Halcox (tp)
arrangerat och sPelat El-

lingtöns musik'i flera år i Engtand. Bob H-unt deltog i storbandet,
1997 i Leeds' Bl'a' har Bob
Hunt iett en orkester öch arrangerat en CD med namnet "Echoes of
Ellington Orchestra", JHCD 05b, inspelad på Ronnie Scotts Club i
iondän, aprll, 199,6 och en CD med nämnet "What a Life" with Bob
Hunt's Eliington Orchestra, Lake Records LACD 115, inspelad i ia-

soå soelade på Ellington konferensen

nuari 1999.

Bob Hunt är numera anställd av Chris Barber som arrangör och
trombonist i orkestern. Detta gör att hans arbete med sin egen orkester vilar. Tiden råcker inte till. Dagens Chris Barber repertoar har
förändrats och den har breddats

novemberochfiradesamtidigtCountBasiesl00årsdagiettfu]lsatt

konsefthuset. Gamle bastrombonisten Bill Hughes leder numera
bandet och han har till sin hiälp den oersättlige trumslagaren och
stora stiärnan Butch Miles. Bill har sp.elat i-bandet. sedan 1954, men
sedan Grover Mitchell avled nyligen så har han tagit över rollen som

"All Biues", som Miles Davis sPelain oå LPn "Kind of Blues".

de

Gonsålves. Han samlar
att hans stora favorit var
inspelningar. Han hade också kontakt med vår systerorganisatio.n
TDbS i Ne; York. John Gensel, den tidigare avlidne iazzintresserade
Drästen var en nära vän till Doug'
Den första gången som Count Basie Orchestra spelade.i Sverige
var den 15 mari 1954, med Bill Hughesl Alltså so-årsiubileum-för
bandet att spela i Sverige. Det finns en fantastiskt fin inspelning från
den konsertlen både påLP och CD. Mycket köpvärtl!

turn6

Under sötember månad turn€rade Chris Barbers nya 11-mannaband
runt i Svörise under 21 dagar från Sundsvall i norr tlll Malmö i söder'

ffåJ::ifi.Tä:i"'ffl.tTB,x:

märkt version av "Black & Tan
Fantasy / The Mooche". I övrigt
hördes bl.a. "Freeze & Melt" och

Till vår gläd I e sp e lade bandet Thke T h e A-Tr ain o ch en
Chelsea Bridge av Doug Lawrence (ts)' Doug berättade
-Paul
på alla Pauis

The Big Chris Barber Band På

rff

ieland stuket. Den innehåller numera flera kompositioner av Duke
Ellington. Bl.a fick vi höra "MistY
Morning / Jungle Nights in Harlem", "Jubilee StomP" och en ut-

Count Basie Orchestra rzar på besök och gjorde en fin konsert den 12

fint framförd

höger om vännen

egen utsaSo. Han har

CountBasie i Stockholm

orkesterledare.

till

Åider i orkestern varierar idag
till Pat Halcox, 74 är'
som har spelat med Chris sedan
1954. Flerä förändringar har skett
de sista 10 åren. Bandet låter mycket fräscht med en saxsektion bestående av TonY Carter, Trevor
Whiting och John DefferarY.
De som gick och lYssnade På

ftän 25 år

Bob Hunt (tb) undervisar i
begreppen sordin, Plunger och

mute

orkestern under turndn blev
mycket överraskade över rePerto-

14. One O'ClockJump
15. Moon Mist
17.

18.

Jump for Joy

Take

MBS Broadcast

Train (theme and close)

from the New Zanzibar, NYC

18 October 1945
19. A Door Will

Open

20. Lily Belle
21. West Indian Dance

22.WaiIi.ng for the Train To Come In
23. Blues on the Double
The two Treasury broadcasts have been previously released on DETS
LPs. The first part (6 selections) ofthe 7oct45 broadcast has been
released on DETS 9O3 9OOZ at the end of CD2, the following 4 selections of this broadcast are at the end of this release CD1. These 4
selections have never been issued before. The broadcast on CD2 of
this release has never been issued before either.

Orkestern på högvarv
aren och med vilken spelglädje och intensitet som orkestern framförde sitt
program. Orkestern var mycket proffsig och har mycket skickliga musiker.
Bob Hunt excellerade tillsammans med
Chris i utmärkta trombonsolon och
vokalt. Några nummer som framfördes

lar nyskriva arrangemang

av Bob

The missing track numbers belong to Ellington Bond Promo's.
CD t has 71 :04 minutes and CD2 h,as 7I:25 minutes playing time.
Nofe: The release date

Hunt

från Chris Barbers första tid på 5O-talet
med Ken Colyer.
Den som vill höra bandet igen kan
titta efter en turn€ nästa år i seotember,
då kommer bandet tillbaka under en
vecka. Bandet turnerar runt i Eurooa och framför över 200 konserter
per år. Något för andra orkestrar aft fundera över.
En CD finns i handeln undet namnet "Jubilee Stomp" Timeless
Records CDTTD654, inspelad 2003.

NyaCDskivor

DETS (D) 903 9011 - 2 CD set
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CDI

Treasury broadcast No. 20 - Fieldston Ballroom, Marshfield,
25 August 1945
1. Take the A-Train (Theme)
2. Mood Indigo
4. In a Jam
5. Everything but You
6. Tonk

7. I

14.

(into station break)
(and return)
Light

16. Don't You Know I Care?
17. Back Home Again in Indiana
18. The More I See You
20. Let the Zoomers Drool (into bc close)

from the New Zanzibar, NYC,

7 October 1945
21. Suddenly ItJumped
22. Every Hour on the Hour

23. Cotton Täil
24. Everything but You (into bc close)

CD2
Treasury broadcast No. 21 - Earle Theatre, Philadelphia,
1 September 1945

the "A" Train (theme)
On the Alamo

1. Take

2.
4.
5.
6.

Hill Penthouse
Stomo. Look and Listen
There's No You
7. Jumpin' Punkins
8. Body and Soul
Train (and return)
10. Take
11. A Tropical Triumvirate (Medley)
Sugar

Cararzan

Flamingo
12
13

Air ConditionedJungle
Everything but You
Pitter Panther Patter

Naxos Records 8.555017
RTE Concert Orchestra, Dublin,
conductor Richard Hayman
RTli stands for The Radio Telefis Eireann Concert Orchestra and is one
of Eurooe 's most versatile musical
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ensembies.

Recorded date is January 5-7 and
Aprll6-7 , 1993. The members of the
Orchestra are not on in the booklet.
The Orchestra includes a violin section. Time 55 minutes. The sound is great.
The titles are the most common ones plus Love Scene and Alciblades
(from Timon of Athens). In total 17 titles.
Aiistair Cooke said at the end of the introduction "Bands may come
and bands may go, but the Duke goes on forever".

in en ny CD med vännerna Klell Ohman (p), Hans Backenroth (b)
och "Jocke" Ekberg (tr). Lanseringsdatum av CDn blir den 20 decem-

After Ali

NBC Broadcast

Remembering
Duke Ellington

Den 8-10 november 2004 hos Sveriges Radio spelade Arne Domn€rus

(Pianistically Allied)

12. Black and Tan Fantasy
13. I'm Beginning To See the

be in the beginning of next year.

"What Kind Of FooI Am I?"
Nyspelat med Arne Domn€rus Kvartett

Don't Mind

9. Jeep Is Jumpin'
10. Take the "A" Train
11. Take the "A" Train

M4

will

ber i samband med konserten på Berwaldhallen. Föliande tagningar
spelades in: Take The A-Train, Satin Doll, It Don't Mean a Thing,
Fiäril vingad syns på Haga, Secret Love, Easy Does It, When Lights
Are Low God Bless the Child, Lined With a Groove, The Shadow of
Your Smile, Trubbel, What Kind of Fool Am I?
Inspelning blev mycket lyckad och vi får avr,akta och lyssna på resultatet när CDn är tillgänglig. Skivmärket är Lady Bird och laseringen
av CD:n sker den 20 december på Berwaldhailen till ett förmåniigt
DNS.

klell Öhman visar återigen vilken fin pianist som han är och Arne
Domndrus släpper fram Kjell på ett föredömligt sätt.

Nya återutgivningar med Arne Domn€rus och
hans orkestrar finns att köpa.
Skivbolagen släpper följande CD:ar medArne Domnörus.

l. JazzUnder

EMI CMCD 6412
the Stars
Inspelad den 19-20 oktober 1964 under ledning av Olle Helander
Föliande titlar finns:
It Don't Mean a Thing, Sapristi, Saluki, Do-Do, Visa, 10:e augusti,
Back Again
Musiker: Arne Domn€rus (as), Rune
Gustafsson (g), JanJohansson (p),
Bo Broberg (tp), Bjarne Nerem (ts),
Bertil lövgren (tp), Georg Riedel (b),
Bengt-Arne Wallin (tp), Olle Holm-

qvist (tb-tu), Egil Johansen (tr),
Claes Rosendahl (ts), Rune Falk
(bar).

Bjarne Nerem är på denna inspelning i lysande form. "Man kan inte
spela bättre på

undrare.

tenor" säger en be-

2. SABRA
EMI CMCD 6413
Inspelad den 12-13 maj 1975 i
Studio Electra i Solna.
Följande titlar finns:
Sabra, Isfahan, Mood Indigo, Lord
John's Castle, The Parrot Cuckoo,
Alone Together, Over the Rainbow,
Ghost of a Chance
Musiker: Arne Domn€rus (as),
Bengt Hallberg (p), Georg Riedel
(b), Egil Johansen (tr).

Från DESS finns föllande böcker att köpa:

3. BEST OF DOMPAN

Dance
7. EncyclopaediaOf Jazz (A4) Leonard Feather

CAINo

334 22013

En jubileums CD med Arne Domn6rus från Amigo. Detta är ett unal
av 35 st. inspelningar

Minimipris 100 kr plus porto. Alla böcker är i mycket gott skick
1. Duke

Ellington

engelsk text
2. Svart Stjärna, Billie
svensk text

James

Holiday William

3.Jazzbar
svensk

Lincoln Collier t9B7
P.

Duffy

1956

Eddie Condon

1958

text

4. The Golden Age Of lazz (A4)William P. Gottlied
engelsk text
Albert McCarthy
5. The Dance Band Era
engelsk text
Stanley
6. Duke Ellington
svensk text

t979

(A4)

1974
7977

1%0

engelsk text

fränfuen1949

till

2004. Texthäftet omfattar text
och bilder på 20 sidor över de 50 år
som gått sedan "Dompan" böriade
göra sina inspelningar i eget namn.
Lansering av CD:n skedde den 3
december och kommer att säljas på
Berwaldhallen den 20 december till

Någ"tattfunderapå!!!
.
I våra tider av oro för arbetei pengarna och konkurrensen på arbetes.

platsen är det kanske på sin plats att påminna oss om vilka regler och

kommentarer som styrde Billy Strayhorns tankar och liv.
Duke Ellington uttalade dessa fyra punkter när Billy Strayhorn avled
1967.

ctt rtuuLcrdr Prr>.

Billy Strayhorn demanded freedom of expression and lived in what

Följande titlar finns:

we consider the most imDortant and moral of freedom:
1. Freedom from hate, unconditionally

^a!

-^I..^^-^1

.--i-

CD-1. Karl-Bertil Janssons julafton (1979), More Than You Know

(1958), The Midnight Sun Never Sets (1958), Topsy Theme (1957),
Where or When (1959), Rockin' Chair (1955), Broadway (1958), Boogie Stop Shuffle (1960), Melancholy Lullaby (1960), Serenade to Yrotaine (1965), Jump For Joy (1961), As Time Goes By (1971), Just-aSittin' and a-Rockin' (1959), Mox Nix (1960), AII The Things You
Are (1950), Body and Soul (1949), Struttin' With Some Barbecue
(1eeo).

CD-2 En gång i Stockholm (1963), It's in The Bag (196t1), Nocturne
(1969), HerculesJonssons lät(1970), We've Got a GroovyThing Going (1972), Vårat gäng (I97 9), Ta av dig s korna ( 1976 ), S om fågel n vid
ijusan dag (1971), Meditation for Saxophone (1975), I'm Checkin'
Out Go'em By (7978), Mack The Knife (1994), Lover Man (1988),
Visa från Utanmyra (1996), Manha de Carnival (1998), What Kind of
Fool Am I? (1999), You've Got Ir (1964) , Täke The A-Train (2004),

2. Freedom from self pity (even throughout all the pain and bad
news)

3. Freedom from fear of possibly doing something that might help
another more than it might help himself
4. Freedom from the kind of oride that could make a man feel he was
better than his brother or heighbour...
Billy Strayhorn föddes den 29 november 1915 och avled den 31 mai
1967.

DukeiUddevallal963

Ett litet minne från den 2l iun\ 1963 när Duke besökte Uddevalla och
fick en matbit och lite kaffe för 14,60 plus 12,5 o/o serveringsavgift.
Totalt 16.45 kr.

Gammal fäbodpsalm (1974).

I sista

/ot

minuten

Duke Ellington "The Centennial Collection"
Blue Bird 82876-60090-2
Nu kommer det nya förpackningsidder som ger både en CD-skiva och
en DVD-skila i samma box
DVD-skivan innehåller känt material från 1934 till 1941 plus en inter-

vju med Duke Ellington från den
28 januari 1941. Doug Hatton interviuar på Casa Manana i Los Angeles, CA.

Följande filmer ingår: "Symphony
In Black" 1934, "Record Making"
1937, Hot Chocolate (CottonTail)"
1941, "I Got It Bad" 7947, "Flamingo" 1941, "BliBlip" 1941, "Jam
Session" plus en intervju.
CD-skivan innehåller känt material
enligt följande: Black and Tän Fantasy (26 okt 7927 ), East St. Louis Toodle-O ( 19 dec 7927 ), The Mooche
(30 okt 1928), Old Man Blues (26 aug 1930), Mood Indigo (10 dec
1930), Rockin' In Rhythm (16 jan 1931), StompyJones (9 ian193a),
Solitude (10 jan 1934), Jack the Bear (6 mar 1940), Koko (6 mar 1940),
Concerto For Cootie (15 mar 1940), Dusk (28 mai 1940), Perdido (21
jan1942).
Tidigare outgivet inspelat den 20 februari 1940: Are You Sticking?
Chelsea Bridge, Love Like This Can't Last, Moon Mist.
Tidigare outgivet från mitten juni 1941: It's Square, But It Rocks, In
a

Mellow Tone, Sepia Panorama.
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Böckertill salu

George T. Simon: Simon Says (The Sights and Sounds of the Swing
Era 1935 -1955) O 1971
Fullödig och rikt illustrerad uppslagsbok, hårda pärmar, folloformat.
Mycket fint skick.
Lennart Andersson. foxhill@telia.com
Hem: 08-580 374 19 Mobil: O7O-723 2248 Landet: 0223-303 B0
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Harold "Shorty" Baker
fraseringens mästare, del 2 av 2
"Shorty" börlade hos Duke den
14 september 1942

enligtJohn

E.

Hasse. Härmed fick trumnetsek-

tionen fyra medlemmar,

STEREO

som

framöver skulle bestå. Ibland under 40-talet var det både fem och

trumpetare i Ellingtons sektion. Krigsåren med sina ständiga
sex

inkallelser och andra orsaker gjorde omsättningen på musiker stor.
Bl.a. Rex, Jones och Cootie slutade. "Shorty" var tydligen en älsk-

värd person för Duke, men han
trivdes inte alltid med resandet

.":'-ri i
, r r..r{3T(}FJ
rrt
lL(F.k-tr-*'-*ttt
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och ville också spela sin egen
musik och bilda en egen grupp. I intervjun med Lennart Ostberg
framgår att "Shorty" tycke att det var lobbigt att resa och att många
i bandet ständigt var trötta inte minst Duke släiv. Därför blev det så
att "Shorty" lämnade sin plats och återvände vid f lera tillfällen till
orkestern. Det är inte alltid som diskoqraferna har hunnit med att

;"ö;;;

-..-cTaA
o*cHEsrRA

registrera detta.

Föliande perioder spelade "Shorty" med i Dukes orkester:
september 1942 - december 1943, mai 1946 - december 1946, mars
1947 - december 1951, mai 1957 - september 1959, december 1961

14

-

1-

mars7962.

Under SO-talet spelade "Shorty" en kort tid i Johnny Hodges
orkester från iuli 1954 till januari 1955.
Under senare år på 60-talet blev det mest spel i olika smågrupper.
"Shorty" avled i cancer endast 52 ål den 8 november 1966.

p$lLlps

Föliande förslag finns som visar "Shortys" solistiska insatser.
OBS! titlarna nedan finns inspelade vid flera olika tillfäIlen på LP/CD från perioden 1957-59.

1. Ain't Misbehavin'

9 nov.1943

2.
3.
4.

Mood Indigo

7

Mood Indigo, WillowWeep ForMe

hösten 1957

As

ian. 1955

World Broadcasting Series
Circle CLP-103
Johnny Hodges, Dance Bash
Norgran MGN 1024
Ellington Indigos
Columbia CL 1085

Ellington

Time Goes By

Jazzy J-304

5.
6.
.

AII Heart

5

IndianLove Call

mars 1958

7

Mr. Gentle and Mr. Cool, El Gato

iuli

B.

Red Garter/Red Shoes

sep. 1958

mars 1958

19s8

Air Force Dance
Unique Jazz UJ 34
Bal Masque

Columbia CL1282
Newport 1958
Columbia CL 1245
Jazz at thle Plaza
CBS 565779

Anm.
Minnesvärt var det när Duke ställde upp sina fyra trumpetare på rad vid miken: "Shorty" Baker,
Clark Terry, "Cat" Anderson och Ray Nance och de spelade "Cats" komposition "El Gato" på
Konserthuset 1958. Vilken fantastisk trumpetsektion. Se föregående nummer av Bulletinen.
Bitly Strayhorn (1960) har sagt: Duke skrev "Mr. Gentle and Mr. Cool" med tanke på "Shorty"
(Gentle) och Ray Nance (cool). Med kompositionen beskrev Dukes sin uppfattning om dessa två
Dersoner.
-Det

finns discografiska uppglfter på att "Shorty" spelade med Duke redan 1938 på Cotton Club.
Detta är numera klarlagt felaktig information. Om så verkligen skedde'r.ar det möiligen endast ett
vikariat för någon kväll.

"Shortys" LPlCD-inspelningar under eget namn

Titel
1. TheBroadwayBeat
Harold Baker Quartct
2. MainstreanJazz
The Mainstrean Sextet
3. Bud Freeman All-Stars
Featuring Shorty Baker
4. Shorty and Doc

kvintett med Doc Cheatham

Label
KingRecords6O8(LP)
RCA/Victor7432l

2I8322(CD)
2012
SVLP 2021

Prestige/Swingville SVLP
OJC-183

Prestige/Swingville

Datum

NewYork

10sept1958

NewYork
Hackensack

14okt1959
13

maj 1960

17 1an 1967

Lawrence Brown, Virtuosen
Lawrence Olin Brown ibland kallad "Deacon, Sweetie eller Reve-

traditionella "djungelstil"

rend"

som var Dukes främsta kännetecken Men dessa kritiker
fick ge sig med tiden. Redan
efter ett år var LB en etablerad musiker i orkestern. Med
LB i orkestern blev orkestern
14 man eftersom Otto Hard-

i

orkestern var den ledande "lead" trombonvirtuosen i
Duke Ellingtons orkester tillsammans med Cootie Williams,Johnny
Hodges, Harry Carney tillhörde han de i särklass viktigaste medlemmarna i orkestern under alla år. Föliaktligen var han också en
av de bäst betalda solisterna i orkestern. Han var en fantastisk
instrumentalist och tekniker och var därtill en skicklig improvisatör. Han var också en suverän tolkare av romantiska ballader
och en oöverträffad ackompaniatör. Allt detta giorde LB till en
trombonvirtuos i världsklass. Han betraktas som ett av de mest
respekterade namnen i jazzhistorien. Han bildade tillsammans
medJoe "Tricky Sam" Nanton ochJuan Tizol en legendarisk och
oöverträffad trombonsektion under åren 1932 -1944.

wicke samtidigt återkom till
orkestern efter fyra års frånr,zro. Vid denna tidpunkt kan
man säga att den klassiska

Ellington perioden böriar.
Den kreativa utvecklingen

LB kom från Lawrence, Kansas och föddes den 3 augusti 1907. Vid sju
års ålder flyttade familjen till Oakland i Kalifornien. Hans mamma
spelade piano och orgel och hans pappa, som inte gilladejazz,*arpräst
i African Methodist Episcopal. LB ärvde troligen från fadern sin reserverade och återhållsamma hål1ning. Detta gjorde att när LB blev proffe-

taligt "Big Band." Detta re-

sionell musiker vid 18 års ålder flyttade han hemifrån. LB började spela

sulterade några år senare i den

violin i skolorkestern och pror,ade ockå på piano, altsax och tuba, men
tröttnade på tuban. Den var för tung. Sedan prolade han på trombon
och tyckte med tiden om instrumentets ton och säregna möjligheter.
Han ville specieilt gärna spela melodier på trombon. När LB var ung
tyckte han om ljudet från cello. Och han har sagt "När iag böriade
spela trombon försökte iag att skapa samma ljud som från en cello."

period av oöverträffade inspelningar som kulminerade

Familien flyttade vidare till Pasadena i Kalifornien och LB började
studeia medicin vid PasadenaJunior College och spelade i skolorkestern och duo i ky'rkan med sin skollärarinna. En minnesvärd dag 1926
som han aldrig glömde blev "Mother's Day" inför 6.0O0 personer hos
Aimee Semple McPherson's i hennes synagoga. Rädslan att uppträda
på scenen då han framträdde fanns med och den känslan släppte aldrig
utan han kände alltid en viss återhållsamhet under hela sin kommande karriär.
Han började nu spela till och från med Les Hite orkester under

några år. Hans första riktiga anställning kom i Charlie Echols orkester
i Los Angeles. LB spelade också under en kort tid med Curtis Mosby's
Blue Blowers och l,eon Harriford och senare med Paul Howard's Quality Serenaders, L9Z9-I93O. Paul Howard spelade på Frank Sebastian's
The New Cotton Club i Culver City. LB och Lionel Hampton hade
egna framträdanden på The New Cotton Club och kom därigenom att
få göra inspelningar med l.ouis Armstrong, som besökte och spelade på
klubben i två perioder under tiden f%O-32. Les Hite tog över Paul
Howards orkester 1930. Det blev fyra inspelningar med Louis, LB och
Les Hites orkester. Inspelningarna visar att LB redan 1930 hade utveckIat sin spelstil och förmåga att tolka ballader.
QuentinJackson, (tb) har sagt "ingen hade hört talas om en trombonist, som spelade på det sättet". "Ingen visste vem han'qar eftersom
ingen hade varit i Kalifornien.Jag hade inte hört någon spela så snabbt.
Jag hade inte hört någon trombonist spela som LB på den tiden".
Den avancerade teknik som LB visar på inspelningarna med Paul

Howard och Louis Armstrong biev aldrig överträffad hos Duke. Han
hade tidigt sin virtuosa teknik och han ansåg sjä}v att han spelade som
bäst på den tiden. LB har senare uttalat sig och sagt att han anser att
Louis Armstrong är den största instrumentalisten alla kategorier inom
lazzen och att han siälv är starkt influerad av Louis Armstrong. Av
trombonister r Miff Mole en tidig favorit och senare blev det Tommy
Dorsey, Bobby Byrne och Bill Harris.
Påsksöndagen 1932 krävde Armstrongs managerJohnny Collins att
orkestern skulle repetera. Men LB vägrade p.g.a. att söndagen var för
honom helig. Han ville besöka sina föräldrar på söndagarna. I ren
protest sade han upp sin anställning. Av en tillfällighet var samtidigt
Duke Ellingtons orkester på sex veckor lång turn€ på västkusten
februari/mars 7932.81.a. spelade man på Orpheum, Theatre i Los Ange1es. Vid ett tillfälle under påsken var Dukes manager Irving Mills på
besök i The New Cotton Club och hörde LB spela "Trees". Han blev
diupt imponerad och han kontaktade Duke och övertalade honom att
gå och lyssna på den unga trombonisten och anställa honom. När LB
först blev tillfrågad lar han inte så positiv. Men när han hörde talas om
kommande utlandsresor var saken klar. Duke lär ha sagt tiil LB "Jag
känner dig inte, jag har aldrig träffat dig, jag har aldrig hört dig." "Men
Irving säger att jag skall anställa dig, och så får det bli." På tisdagen
efter oåsk den 29 mars 1932lämnade LB Frank Sebastian' s The New
Cotton Club och Kalifornien och började arbeta i Duke Ellington orkester. Resten

tlllhör

iazzens A-B-C.

Vid denna tidpunkt var det flera röster som inte tyckte att den
okände Lawrence passade in i Dukes orkester. Han spelade "sweet,"
kallades också för-"Sweetie" i orkestern och spelade inte enligt den

fortsatte hos Duke och medlemmarna i orkestern, som
nu fick formen av ett mer full-

under den s.k. Blanton-Webster-perioden 7940-42.
LBs fönta solo med Duke

är inspelningen av "The

Lawrence Brown i Stockholm,
Folkets Hus, 1969

Fotograf: Göran Claröus, LuIeå

Sheik of Araby" frän 1932.

tidningen Estrad mai1939 kunde man läsa en annons från Nils Selander Musikhandel, som talade om att LB spelade på märket YORK.
En inspelning som är starkt förknippad med LB och Duke Ellingtons orkester är "Rose of the Rio Grande" med Ivie Anderson (vcl) från
juni 1938. Tommy Dorsey har sagt "Detta mina herrar är det finaste
trombonsolo som någonsin har giorts". På senare år blev "Do Nothin'
Till You Hear From Me" ett favorit nummer med LB.
I

LBs första tid med orkestern varade fram tiil januari 1951. Johnny
Hodges bildade sin egen orkester i januari 1951 och lämnade Duke
Ellington. LB och Sonny Greer (tr) följde med från Duke orkester.
Dessutom tillkom Ellingtonmusikerna Al Sears (ts) och Nelson Williams (tp) till Hodges orkester. LB spelade med i Hodges orkester ända
fram tills orkestern slutligen upplöstes i september 1955.Johnny började åter spela hos Duke i oktober 1955 och LB började som studiomusiker hos CBS, New York. Han gjorde några inspelningar med bl.a. Joe
Turner ochJackie Gleason's orkester. Han återvände till Duke 1960
och avslutade sin tiänst den 8 januari 1970.
Stanley Dance skrev på 60-ta1et: "Alla traditionella Ellingtontrombonrollerna är förenade i LB". " Melodins tema och uttryck fanns där, den
romantiska r,ariationen och det snabba tempot blev presenterat i Iinje
med originalet. Och han r.ar anslarig solist på sordin".
Anm. med ett lysande undantag för Tricky "Sam" Nanton (författarens anmärkning).

När han sade upp sig gav han en antydan om att den rådande musikutvecklingen numera inte tilltalade honom. En annan orsak till en
något ansträngd privat kommunikation mellan Duke och LB var att
Duke hade ett löst förhållande med Fredi Washington 1929-30 vid
filminspelningen av "Black & Tan Fantasy". LB gifte sig 1930 med
Fredi, men man tror att Fredi gjorde detta för att retas med kvinnotiusaren Duke. LB var en renlevnadsman som varken drack elier rökte.
Äktenskapet blev inte lyckligt och LB kunde aldrig förlåta Duke för
detta under alla de år som de arbetade tillsammans i orkestern. Til1 sist
uppstod för stora penonmotsättningar mellan Duke och LB under en
turnd i Europa och då sade LB upp sin anställning för gott. LB älskade
Dukes musik och att arbeta i orkestern, därför var han kvar under alla
år, men han hade svårt med Dukes personlighet.
I hans uppsägningsbrev från den 26 december 1969
stod följande:
To

whom it may concern,

I hereby give notice that two weeks from the above date flan. 8,
1970) I will terminate my engagement with the Duke Ellington
Orchestra,
Yours
Lawrence Brown

Han upphörde att spela för gott och flyttade till Detroit och gifte sig.
Sedan började han arbeta i Washington hos sin kusin. Han flyttade
därefter tillbaka till Los Angeles i Kalifornien 1972.

Under LBs första period fram till 1951 i orkestern använde inte LB
sordin. Den uppgiften hade under alla år andra musiker i orkestern. Men efter 1960 fanns inga bättre alternativ för Duke och då
fick LB ta på sig rollen med sordin. LB var dock inte road av att
soela med sordin. Det är svårt att kombinera första stämman och
sämtidigt spela med sordin. T.ex. Joe "Tiicky Sam" Nanton spelade
andrastämman. När LB lämnade orkestern 1970 tog Booty Wood
över sordinrollen ochJulian Pdester tog över första stämman.
8. En betydande kollega till LB som inte var odelat förtjust i hans
spel larJack Teagarden, som slog ner på sin medtävlandes tendens
att intonera i underkant, en srzaghet som doldes av LBs fylllga ton
och snabba frasering. När Teagarden var på riktigt dåligt humör,
beskyllde han Ellington-bandet för att stämma illa utan närmare
motivering. Betydligt överdriven kritik kan man tycka. Men vid
tillfälle smakade vissa rönnbär beska i överkant i Big Teas mun.
Faktum kvarstår att den nlanerade samoroduktion i skivstudio mellan Ellington och Teagarden som fackpressen antydde om, aldrig
kom till stånd.

Duke Eilington skrev bl.a. in sin egen bok "Music Is My Mistress" om
l, tt:

LB acquired a wonderful background in all kinds of music-classical,
radio, television, show music, gospel, spiritual, pop, and so-called
jazz. He had been playing in Les Hite's band before he joined us in
1932, and he haci quite a reputation as a kind of "strolling violin",
going from table to table playing very soft, beautiful melody.
As a soloist his taste is impeccable, but his greatest role is that of
an accompanist. The old-timers used to say, "Soloist are made, but
accompanists are born." LB is the accompanistpar excellence. During
the many years he was with us, records prove that his solo performances had the widest range from classical standard up to, around,
and above the iet-swept contour of the vision we almost hear.

Lawrence Brown avled den 5 september 1988, 81 år gammal. Han
bodde hos sin broder Harold i Los Angeles under sina sista år.

Ett koncentrerat urval av LBs många inspelningar
28 april
7929 Paul Howard's Quality Serenaders
Charlie's Idea
Harlem
3 februari l93O -"-

Cuttin'Up
If I Can

Be Wlth You
19_august
I'm Confessin'
I'm In The Market For You 21 Jrly

The Sheik of Araby
Sophisticated Lady
Rose of the Rio Grande

LingerAwhile
Blue Cellophane*

16 maj
15 februari
7 juni
2 november
19

Transblucency

9

Burgundy Walk
Lets Fall In Love
Do Nothin' Tiil You Hear

2

1932

Duke Ellington & his Orchestra

193
1938

7940 Rex Stewart & his Orchestra
december 1944 Duke Ellington & his Orchestra

juli

juli

14

Låuis armstrong / Les Hite & his Orchestra

augusti,

23 februari

7946
1954 Johnny Hodges & his Orchestra
1958

7963

Duke Ellington & his Orchestra

From Me
LB glorde två LP /CD under eget namn
1956 ClefMGC682,MGV-8067ellerCD-MGC-682
Slide Trombone
mars
featuring Lawrence Brown
1%5 ImpulseA-89
Inspired Abandon
8 mars
Lawrence brown

/

Johnny Hodges All-Stars
* Duke skrev
"BIue Cellophane" för LB

Tillciggskommentarer
1. Äret 1946 skrev Ulanov att Rose of the Rio Grande och Sheik of
Arabyvar de enda inspelade solon, som var utarbetade i förväg av
LB. Alla andra soloinsatser var improviserade. Detta gällde inte
alltid under 60-talet.
QuentinJackson berättade: "Alla försökte att spela LBs solo i Sheik
of Arabv."
Rose of the Rio Grandeblev et stor hit för LB tillsammans med Ivie
Anderson (vc1).
2. Till kompositionen Sophisticated lndy hävdar LB att han är medkompositör. Han var bitter över att aldrig få detta erkännande.

Enligt LBs egen uppgift fick han $ 15 i ersättning.
Fredi Washington, var skådespelerskan, som fick sminka sig med
ett mörkare smink på film eftersom hon r,ar alltför vit i hyn. Hon
avled den 28 iuni 1994,90 år gammal.

4.

NärJohnny Hodges, LB och Sonny Greer lämnade Duke

1951

blev

det stora rubriker. Vad skulle detta betyda? Men Duke löste frågan

elegant som vanligt med att övertalaJuan Tizol (tb) att komma
tillbaka till Dukes orkester från HarryJames orkester och ta med
sig Willie Smith (as) och Louie Bellson (tr).

Det kallades "The Great James Robbery" i pressen. En ny epok
började för Duke Ellingtons orkester.
Under ett besök avJ.C. Higginbotham (tb) i Stockholm fick han
frågan: "Vilken trombonist tyckte han bäst om".
Svaret blev: Lawrence Brown I!
6. LB spelade med en dämpare för trombon "straight mute" från
märket Humes & Berg under namnet "Dixie". Namnet ändrades
med tiden till "Pixie" och den är byggd för trombon och monteras
i klockstycket. "Pixie" togs fram på 50-talet efter bl.a. rådglvning
av LB. Numera soelar alla tiombonister t.ex. Art Baron och Bob
Hunt, England rried "Pixic" tillsammans med en sordin (plunger).
Tidigare trombonister somJoe "Tricky Sam" Nanton, Tyree Glenn,
QuentinJackson m.fl. använde en dämpare "mute" för trumpet
från märket Magosy & Buscher Non-pareil. Trumpetdämparens
nackdel var att ljudomfånget endast klarade av en oktav. "Pixie"
möjliggjorde att man kunde använda hela trombonens liudom-

Lawrence Brown i Stockholm, Folkets Hus, Ellington 1969,
Fotograft Göran Claröus, Luleå

rA-- -A r*^ ^1,+^-.^*
rdrrS Pd !rr unr4vcl.

10

Originally published in Black Music ResearchJournal, vol. 22, no. I (1992). Subscriptions and back issues can be ordered on
the Web site of the Center for Black Music Research (www.cbmr.org/pubs/index.htm).

The AESTHETICS OF DUKE E,LLINGTON,S SUITES:
THE CASE OF TOGO BRAVA. Part T,lastpart
BYSTEFANOZENNI
Lane's character he makes some notes at the bottom of page thirteen

In that case, some time between August (or maybe earlier) and September of 1968, Ellington composed some pieces for different formats, including piano solo, piano-bass duo, trio, and big band; he
progressively orchestrated them, trying to piece them together into
a single polyptych during his Latin American tour, in particular
during his concerts on September 23 (in Puebla) and on September
28 (in Mexico City). Not satisfied with the result, when the time
came to record the work officially on November 5, he cut out the
flrst movement ("Anticipation and Hesitation") -which then found
its way into the Degas Suife with the title of "Trump", erroneously
also known as "Piano Pastel" -changed the sequence ofthe pieces,
and added three more, one of which he recorded more than a year
later (Tina"). (15)
Some of the suites in several movements, such as Such Sweet
Thunder or the New Orleans Suife, were only performed in full for
their first presentatlon and then on record. Subsequent performances are usually only excerpts. In concert Mexicanticipcttion never achieved a definitive form before beins transformed into the Latin
American Suite. Even after recording the suite, Ellington usually
only performed "Oclupaca" and "Latin American Sunshine", the
first pieces that he wrote for the unfinished suite. And yet the selection he made usually fulfilled clear, significant goals. For exampie,
after the complete studio recordi ng of Such Sweet Thunder \n 1957 ,
only three movements were ever performed, as though it were a
mini-suite with a unique character of its own. In its scaled-down
verslon, it opened with the vigorous blues on a habanera rhythm of
"Such Sweet Thunder", then continued with the shadowy atmosphere of "The Telecaster", and was rounded off, like an eighteenthcentury divertimento, by the light, luminous waltz of "Lady Mac." In
1958, several of Ellington's performances included only two movements: "Such Sweet Thunder" coupled with a slow piece, occasionally "Star Crossed Lovers" but more often "Sonnet for Hank Cinq" or
"Sonnet for Caesar." In these cases, Eilington merely gave a swift

to expand on Lane being the luckiest man alive. On page fourteen
Duke refer to Lane and the woman as "He: and She:" respectivelv.
Upon closer inspection of page fourteen, one can see a large encircled
letter A at the top left hand side of the page and something that says
"After Coda (sign)" above the hotel logo at the top centre of the
page. I propose that in the back of his mind. Duke was mapping this
play out to add music later. The rehearsal letter and the coda sign
certainly suggest some sort of musical accompaniment. At the end of
page fifteen, we see him suggesting a title for this endeavour, "I
Always Say." A title, rehearsal letters, coda signs, dialogue; Duke was
getting ready to set all of this to music.
From SirJohn Hotel in Miami, Florida, one can discern much of
the same. In the text, (pgs, sixteen and seventeen), there are descriptive scenes surrounded by rehearsal letters and coda signs. A dal
segno sign even appears on the right hand side of page seventeen!
Again, he prepares to compose a piece around his words.

Marcello Piras (1999a) suggests that the underlying narrative structure is translated by Ellington into codified musical signs. This approach is usually censored by critics who judge Afrlcan-American
music in terms of the aesthetic formalistic criteria of European music, which dictate that music is more valid the more it is "absolute,"
the pure organization of sounds, bereft of all contact with reality.
Still, according to some recent theories, it is possible to find narrative
schemes not only in tone poems and descriptive music , but in
"absolute" music as well. Eero Tarasti (1994) discussed the semiotic
process in the temporal dimension of the music, linking the musical
event to the memory and the psychological perception and development of time. Tarasri also outlined a method of analysis, which is
bevond the scone of this article. Mv concept of narrative is more
general: I mean narratively " as the oiganizing principle of the whole
discourse" (AJ.Greimas, quoted in Tärasti 1994, 27).In my analysis,
this organizing principle is the sequence of movement.
Jazz, as music that is transmitted aurally and based on improvisation, is rooted in a totally different relationship with reality. Improvisation, and the interaction that it sets off, requires different aesthetic criteria, capable of being out the profound meaning of the music.
Jazz composition itself calls for a radical reappraisal of the criteria of
analysis and evaluation. I have already tackled elsewhere the role
piayed by the iazz composer as the creator and coordinator of events
in music with an aural tradition (Zenni 1988b) and the consequent
formal aspects (Zennt I994a).In a1l aural traditions, the music preserves a very strong, deeply rooted relationship with the reality around
it. Jazz music requires some concrete motilation and is spurred on by
its profound integrations with real primarily ritual, events. More
often than not, the ritual actually determines the very substance of
the music. In addition, the composeq, or the performer who improvises, manipulates the symbolic reality of the music, dialogues with it,
and elaborates on the levels of meaning contained in it. In particular,
in African-American music, composition and improvisation produce
a continuous signifyin(g) of reality as a strategy for appropriating,
commenting on, and resignifying experience, for example, the active quotation of a current of intermusical meaning, a short circuit of
meanings between musically distant worlds.
Moreover, the re-elaboration of a standard functions as a resignifying appropriation of a ntaterial that is sometimes culturally distant
(Monson 1996). The majority of large-scale jazz, compositions are
accompanied by a verbal program, hinted at in the titles, printed in
the liner notes and record sleeves, or illustrated by the composer in
statements made during concerts or interviews. Regardless of whether
these programs were conceived before or after the music, they obey
a need that is at one and the same time cultural and structural. The
need is cultural because in aural traditions great forms are the symbolic translation of a ritual, imaginary, or narrative reality, while at
the same tlme providing the key to its more secret, hidden aspects. In
jazz, large-scale compositional structures are less frequent and are
performed in the ritual of the "classical" concert, set apart from
everyday reality, which is why they are supported explicitly by verbal
motivations, narratives, and descriptions, whose function is to demonstrate their clear relationship with the broader scope of human
experience. Moreover, the program is a structural need because it

evocation of the work's character, summarized in the couplet "signa-

ture and a sonnet." Finallv the suite was revived in 1966 for the
concerts in France. This time, the composer performed then in the
followingorder: "Such Sweet Thunder," "Half the Fun," " Madness
in Great Ones," and "Star Crossed Lovers," an unusual sequence that
closes with a ballad.
In all of these cases, the excerpts not only provided showcase
opportunities for the soioists, they also constitute substantial transformations of the works themselves. By changing the sequence and
adding and subtracting the movements, Ellington distilled a new
essence from his suites, proposing alternative narratives. It is as though
he observed them from different viewDoints and then deduced a
wide variety of suggestions, ways of "rewriting" his works continuously, enriching them with meaning by playing dominoes with the
individual movements, rearranging them profoundly without shifting
a single note inside each piece. This is one of the essential features of
the suites in several movements without thematic relationships they can be taken apart and put back together again in different
shapes. They tell part of a stort or they suggest it or point it in an
unusual direction, a technique that makes full use of the wealth of
open forms and reveals the exquisitely narrative nature of these
works. The lack of thematic unity is not a weakness but one of the
strengths of these compositions.
I have referred to the "narrative" or "descriptive" character of the
suites. Although this aspect has been neglected or considered of
scant importance by many critics, it has been demonstrated that

Ellington's inspiration drew on his visual imagination, or on the
telling of a story, and that his music was of ten an elaboration of these
perceptions. Mark Buselli (1996) has described how Ellington composed stories with words and organized them in terms of a future
musical comoosition.
Throughout his long and illustrious career he spent many nights
in hotel rooms writing down or "doodling" a lot of his thoughts
about putting music to words. The material from the Albany Hotel
in Denver, Colorado via the Smithsonian Archives Collections in
Washington, D.C. shows what seems to be a dialogue of perhaps a
play that Duke was writing between a man and a woman. The male
character is referred to

initially

as

Mr. Lane. After Duke describes Mr.

II

enables the composer to ignore the traditional forms and follow
nothing but his imagination (literary and musical), while offering
the listener the key for penetrating a complex symbolic reality.
Ellington introduced The Tattooed Bride in his concerts as the
musical description of the story of a man anxious to consummate

his relationship with his woman, who refused to give herself to
him until their wedding day. It was only on the first night of their
wedding life that she stripped, revealing a body covered completely with tattooed trVs. This story has always sounded as bizarre as
it is inexplicable; in fact, it reveals the profound structure ofthe
suite, since - as we explained above - the whole suite of ?/re
Tattooed Bride is interwoven with brief straight and revered Mshaped pieces, and the letter M has the same shape as the letter W.
So the story is the verbal and metaphorical translation of the
musical structure, probably the narrative idea on which the piece
is built, while at the same time providing it with its formal iustification. And who knows whether Ellington peppered his music
with signs that would enable its relationship with the story to be
pieced together, point by point (16).

The diversity in structure, conception, and evolution of Ellington's
many suites, the example of the genesis and transformatlons of the
Togo Brava Suite, the information about the performance history of
Such SweetThunder, andthe complex relationship between the inspiration of imagery -whether visual or literary -and musical form in
cultures with an aural tradition all come together to demonstrate

clearly that a considerable part of Ellington's work deserves to be
studied with new and suitable means -yet another challenge set by
Duke Ellington's enormous artistic heritage.
Thanks are due for material stimuli, suggestions, and corrections to
Lawrence Appelbaum, Giuseppe Borea, Luca Bragalini, Mark Buselli,
Bjarne Busk, Luca Conti, Basirah Dearn, Roberto Fioranti, David Hill,
Sjef Hoefsmit, Andrew Homzy, Ann Kuebler, of Smithsonian Insti-

tution, Emiliano Mafrici, Marzia Mariottini, Marcello

Piras, Wolfgang Risse, Geraldine Monika Stratemann, Louis Tavecchio, andJane

Vollmer. Many of them offered their information through the invaluable mailing list "duke-lym" on the Internet. Thanks also are due
to Pete Kerchel who transläted this article from Italian into English.

Discography

Ellin€ton, Duke

The Afro-Eurasian Eclipse

Concert in the Virgin Islands
Duke Ellington Meets Coleman Hawkins
Togo Brava Suite
Togo Brava Suite

Fantasy F-9498 (1971)
Reprise R-6185 (1965)
Impulse A-26 (1962)
Storyville STCD8323 (1971, issued 2001)
United Artists UXS-92 (197I)

Notes

13. In the first recording onJuly 29,1971, where it has the title "Buss", the piece is almost twice as long, although it consists
almost exclusively of the repetition of the original material.
14. Berini and Volontd (1994, 62I-623) compare the Highland Park version to one published on the record.
15. For a complete history and analysis of Latin Suite, see Bragalini (2000).
16. This is what Mark Buselli (1996) -and Marcello Piras (1999b) for the Liberian Suite -tried to do with some of
Ellington's youthful works.

Ett trevligt inlägg, som publicerades
Washington egen lok ala bulletin
Från Lois Moodv. Canada
S-

Superb Swedish hospitality, swinging music, tributes to and
performances by a special lady -Alice Babs

W- Welcome reunion with friends in the extended Ellington
conference community
E-

Experiencing the creative range of Ellington's music and its

ability to inspire fresh interpretaLions
D - Discoveries of Ducal recordings and archival material/ and
delightful Ducal anecdotes shared with us by George Ar.akian,
Alice Babs, Bjarne Busk, Steven Laskeq Nils Lindberg, Frank
Buchmann Mölleg Ken Steiner, and Patricia Willard
E - Enjoying the refreshing intermission sessions daily with top
Swedish jazz musicians
N - New friends and new hopes for another Ellington conference
in the not-too-distant future

Joseph McMillan, Virginia skrev följande:
The people are very knowledgeable about Duke Ellington and as
such would often initiate conversation to find out what I know
about him. In conversation with the Swedes, I learned that they
not oniy admired Dllington, but all seemed to have collected his
music. They wete also of the same age group as in the US. The
speakers were very informative.

vi kan nog en del om Duke Ellington i Sverige.
När Leif "Smoke Rings" Anderson var på ett besök i Washington
(troligen 1988) under en Ellington träff blev man fundersam
under en frågesport. Leif kr.rnde före de andra på mötet några
gånger tala om vem som \.'ar solist när man spelade gamla 78or.
"Hm" sade Jack Towers lite förvånad, "han kunde bättre än oss,
vem solisten var".

Ja, la

i

Från Gerry ochJohn Hornsby, Toronto finns följande att läsa:
Taking the A-Tiain to and from Arlanda Airport aboard the Arlanda
Express. Very fast with a very yellow nose, a 20-minute ride, and
being seniors the fare is half the adult rate !
Seeing the "glad see you" looks on faces of fellow delegateseven warm hugs. We are a family!
Having Steve Lasker translate the Swedish lunch menu on the
blackboard at Glenn Miiler caf6-as usual with great enthusiasm.
Talking one-on-one with Alice Babs when her concern for her
husband Nils (just out of the hospital) nas evident. But being the
great entertainer she is, she performed for us as though we were the
imDortant ones.
Attempting to take photos of large groups of chapter members
(UK, Washington, N.Y.) while they moved around trying to include evervone. Lois Moodv was late!
Hoiding one's breafh while our bus driver took us along narrow streets and up a walled twisting road to the Engelbrektskyrkan
for the concert "Ring Dem Bells."
Viewing the coloured film of Duke, relaxed and smiling, jamming with Louie Bellson, Ray Brown andJoe Pass, shared with us by
Patricia Willard. As usual Pat was well prepared and articulate in
presenting another Ellington gem.
Hearing Alice and her daughter Tittl sing "Somebody Cares."
One could only imagine the singing in their home as Alice and Nils
raised their children with song.
Listen to George Avakian' s stories.
Appreciating the years of work that went

into co-ordinating

this conference. Thank you, Göran, for a most entertaining weekend. And thanks also to the committee members who carried out
the many functions so necessary for a successful conference. The
audio engineers deserve special mention as well, as they provided
the audience with superb coverage of the musicians' efforts, and
what a talented group of muslcians I

