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DUKE
och så fint hon
- Tönk så snöll hon vor,
spelode. Och ollo dom qndrq också förres'
len, so Komrotpostens Gunillo Holm belåtet,
nör hon hode lyssnot fördigt på iozzkungen
Duke Ellingtons konsert i Kungligo Tennis-

hqllen i Stockholm en kvöll i börion ov
november.

Att han spelade fint var det många

tusen som fick höra. Men att han var
så snäll och trevlig, det var Gunilla
nästan ensam om- att veta. Hon var
nämtigen en av de få som fick hälsa på

den berömde amerikanske orkesterledaren allcleles privat i hans omklädnings-

rum före konserten. De två hade en
trivsam pratstund tilisammans, medan
Duke Ellington skrev sitt namn På
bilder åt Gunilla och åt Kamratpostens
de bilderna
hundratusentals läsare
Iottas ut i en tävling -på nästa sida.
Ja, du kdnner naturligtui's i'gen Duke
sjiilu diir h,an si,tter och pratar med
Guni,lla. Dessutom ser du HarrE Carney

med si,n barEtonsarofon, trumpetaren
Crak TercE och nertill pd' si'dan ser du
Billg Strayhorn, som dels iir arrangör
och dels fölier med på' turn1erna för
att kunna aubEta Duke ui,d Pianot om
det skulle behöuas.
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Duke Ettington

clen ski'ckli'ge

pi'ani'sten,

arrangören. d"irigenten. Ja, allt gott i, musi'kuiig l;an sdgas oln den dukti,ge musi'kern'

TILL GUNILLA tnecl hiiirtli'ga ltiils'
frd'n Duke Elli,ngton, skreu den
. berbmde orkesterled'aren pd, ett f otografi'
med sig hem' Gi'ssa
Gtntilla
lto*
' otn clen bild'en fi,ck
btir en dyrgrip f ör hen'n'e"
rzi,ngar
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Tövlo om Duke!
I den hör roligo tövlingen kon du
vinno Duke Ellingtons foto med hons
namnteckning som hon skrivit speciellt

för ollq

KP:s lösqre!

Det är klart att du tYcker om iazz
oeh clet är klart att du tycker om Dulce
uill dt'r" h'a h'an's
Ellington!
"med, Och uisst
autograf ! Och det kan du
f oto
vinna

i

den här roliga tävlingen.

Allt du har att göra är att tala om
vilken av de här tre melodierna som
Duke Ellington har koi-nponerat.
1. Begin the bcguitte.

X.

Soli.tttÅe.

2. RaT2sodie

blue.

Skriv 1, X eller 2 På en laPP, och
skicka den till Kamratpostens tävlings'
redaktion, Box 3268, Stockholm 3, före
den 18 februari! Skriv "Dukeo utanpå
kr-rvertet. De 15 först öppnade rätta lösningarna får var sitt porträtt med atlioSI'AI:

De allra flesta tror väl att, den som
spelar jazzmusik måste vara en ung

pojke, och därför är det väl

ganska

överraskande att få veta att Duke
Ellington (hans föinamn uttalas Djok)
är hela 59 år gammal. Han fyller 60
år den 29 april 1959, fick Gunilla veta
av ,honom själv. ,Men,, sa Duke tilt
Gunilla, 'när jag var lika gammal som
du hade jag redan börjat spela pianou.
Det var 1906, som han fick sina första
lektioner, och alla märkte omedelbart
att han hade stora anlag för musik. När
han var 15 år gammal började han göra
små egna kompisitioner, och dessutom
tog han varje tillfätle som gavs att lyssna på andra pianister. Speciellt sådana
som spelade jazz, vilket på den tiden
'var
ett nytt slag av musik, åtminstone

i lÄrashington, Arnerikas huvudstad,
där han bodde med sina föräldrar.
När Duke (han heter egeniligen Edward Kennedy i förnamn, men fick

smeknamnet uDuke,, som betvder her-

tig, för att han alltid var så vatvårOaO
och elegant) var 17 år gammal var
han tillräckligt duktig pianist för att
ku_nna börja få betalt för spelning vicl

olika danstillställningar. Hän bitdade
tillsammans med några goda vänner,
som spelade andra instrument, en liten
örkester, och de unga pojkarna blev

fort populära. De fick allt flera tiiifällen att spela och tjäna pengar, och
efter några år tyckte de ait Oä skulle
pröva lyckan i den stora staden New

Det gick som de hoppats.

I Nelv York

blev de omtalade för sin fina musik,
och det dröjde inte länge förr.än alta
ville höra Duke Eltingtons orkester.

Han hade snart skaffat sig ännu flera
orkestermedlemmar, och tack vare att
han var och är en så duktig musiker
och skicklig arrangör, kunde han ut-

nyttja de olika instrumentens särskilda klanger bättre än någon lyckats
med förut. Att arrangera musiken, det
är att ge de olika instrumenten dess

harmonier, och Dr-rke Ellington har all-

tid varit en mästare i detta. Och även
om han under årens lopp bytt ut många
av sina anställda musiker, så har orkestern som helhet atitid tåtit lika fint,
just tack vare Duke Ellingstons
arrangemang.

Duke berättade också för Gunilla att
han varit i Sverige två gånger förut.
Det var 1939 och 1950.
Jag tycker

mycket om Sverige . och- jag har fått
många goda vänner här. Den här gången är besöket så kort, att jag inte hinner söka upp någon av dem. Jag kom
nämligen med tåg idag på morgonen,
och tidigt i morgon reser jag och orkestern vidare igen med tåg. Jag tycker inte om att flyga, ocn OarfOr ntir
mina resor ganska långsamma. När jag
kommer till en ny stad på morgonen

Gunilla blev imponerad över alla de
. väskor och koffertar som Duke Ellington hade med sig, Och det är sant att
det var ovanligt mycket. Han tycker
nämligen mycket om snygga ktäder
och har därför med sig ungeför 40 olika
kostymer att byta med. Och naturligtvis en massa skor, skjortor och slipsar
därtill. F ör att hålla ordning på allt

detta har han också en egen betjänt

som alltid reser med honom. Det är en
glad gosse som heter Bobby. Och så har
han en egen barberare, som ser till att
han alltid är välklippt och välkamntad

och som rakar honom på hotellrummet. Skulle Duke Ellinglon gå ut på
en vanlig rakstuga, så fick han väI inte
vara i fred ett ögonblick för alla treundrare, som vill ha autografer.

Men när det gäller autografer är
Duke Ellington mycket snäI. Då han
klerättat färdigt altt det här och sagt
adjö tilt Gunilla, var det dags . att gå
upp på estraden och börja spela. Men
han tog sig ändå tid att skriva nanrnteckningar åt alla dem som trängdes

vid hans dörr.
Han var verkligen m;rcket snäll på
alla sätt och vis. Det tvckte nog inte
bara Gunilla utan alla som hade rned
honom att gör'a.

och konserten är på kvällen vill jag
helst sova ut, för. att vara i bästa for.m
när jag slcall spela.

York. Där kunde duktiga musiker tjä-

na ännri bättre och bli ännu mer

römda.

be-

Pd de hiir notlinjerna kan d,u i, stdtlet för noter se Dulce sjtilu i, en tEpisk

piani,stpose, trumslagaren Sam Wooduut'd oclz en bit au orkestern hiir intilt-
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