DANS TILt DUKE
Då detta skrives är Duke Ellingtons stora
folkparksturn6 ännu inte avverkad ens till

hälften, men nog förefaller det som om the
Duke är på väg mot den största succ6 han

haft här i landet sedan den

legendariska

turn€n 1939. Följande korta reflexioner är i
huvudsak baserade på några hektiska kvällar tillsammans med orkestern på Dans In
på Gröna Lund i Stockholm.
Att få höra Duke och hans män spela
till dans har alltid varit en önskedröm för
de flesta jazzf.ans. Ätminstone jazzfans av

den gamla stammen, det vill säga de, som
fortfarande har litet svårt att förlika sig med
den något uppsträckta och pretentiösa atmosfär som på senare tid alltför ofta kännetecknat jazz frän konsertestraden.
Det finns ä andra sidan säkert många
som tycker att det är ett något av ett helgerån att Ellington spelar till dans, men det
måste antingen bero på att de inte hört
hur det låter, eller att de helt sonika inte
tycker om swinging storbandsjazz ens när
den är som bäst. Det är ett faktum att varenda stor jazzorkester värd namnet i grunden varit baserad på en repertoar avsedd
för dans och Dukes band är inget unclantag.

' Om man nu kan göra det utan att bli
bli missförstådd skulle vi vilja säga att Duke
Ellingtons orkester är det mest outstanding
dansbandet i viirlden. Ätminstone var kvällarna på Dans In musikaliska thrills bortom
ord. Stämningen var på toppen både på

esbaden och på dansgolvet. Den sublima
trötthet som brukar känneteckna bandet vid
en konsert var på nästan alla händer ersätt
med en nonchalant ledighet som avslöjade

att >>the kids in the band>> trots all rutin
i alla fall fortfarande är förälskade i sitt
jobb.

Duke själv har den definitiva förmågan
skapa intrycket att varje framträdande
är av allra yttersta betydelse. Mitt i sitt mu-

att

sikaliska genius dr han jazzens gigantiske
PR-man - Ellingtons band på estraden är
show-bussines

i

högsta potens.

Den enda förändringen i orkestern sedari
i vintras år att Cat Anderson är borta, men
märkligt nog märks det inte så m,vcket, trots
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att något av det fruktansvärda excitement
som Cat kan ge en klimax i viss grad saknas. Men Rolf Ericson är en stor trumpe-

tare och även nye Eddie Preston gör ett fint
jobb. Ray Nance var sektionens mest lanserade medlem under de kvällar vi hörde
bandet. Cootie Williams, diabolisk i mimik
och åthävor, gjorde ett par saker och nog
föreföll den förödande kraften vara obrutcn.
Liksom i vintras var Lawrence Brown ende solist i trombonesektionen, om man bortser från några chorus från Buster Cooper.
Johnny Hodges, evigt lika nött i attitvd
och åthävor, lät lika underbart som alltid.
Vissa kvällar på Dans In var han huvudperson i ,rpp till fem nummer i följd, och
hur väl han än lyckas spela rollen av den
uttråkade primadonnan, kan det inte hjiilpas att man fortfarande tror att han tycker
det dr roligt att stå i rampljuset. Paul Gon.
salves

fick vi

solist och
trycket).

höra"

i typiska

Man träffade åtskilliga synnerligen omtumlade fans under dessa gyllene Ellington-

kvällar. För en gångs skull slapp man det
vanliga hit-och-dit-tjatandet som är så van-

ligt i jazzsammanhang. Alla tycktes trivas i
stor stil. Alla tycktes medvetna om att man
bevittnade jazzmusik när den verkligen betyder någonting. Komiskt var det att se hur
ett så typiskt show-nummer som Ona More

otrolige Ray Nance i huvudrollen nästan slog knockout på folk i
kraft av ren och oförfalskad do*n-to-earth
swing. Man behövde nästan gå och duscha
Bossa Nouo med

efteråt.

Duke Ellington och hans musik under
några ovanligt leende svenska sommarveckor
är väl ungefär toppen av vad man rimligen
kan önska sig.

Leil Andarson

rikligt både som ballad>ös-solon>>

(ursäkta ut-

En originell sak med Ellingtons band är
att det förfogar över två försiklassiga klarinettsolister i helt olika stilar - Jimmy Hamilton och Russell Procope. Tre, om man

skall räkna Harry Carneys basklarinett. Enär saxsektionen ett unden'erk
av klang och precision.
Rytmsektionens dynamo är hårdsvingande
och hojtände Sam Woodyard, som driver på
lika hå* från första till sista takten. Och så
semblemässigt

har vi naturligtvis the Duke själv, galant
ceremonimdstare och elegant dirigent rned

stora och publikknipande gester.
Den stora fördelen med att höra Ellingtons orkester spela till dans ät att man får

tillfälle ätt under loppet av en kväll

höra
många nummer som bandet sällan eller aldrig framför på konsertestraden. Typiska
mood-nummer omväxlar med vårdsamma
stomps. Man får verkligen höra BANDET

i aktion, inte i första hand en solist i ett
featurenummer. Den lösa, ohämmade atmosfären i bandet bidrar också till att skapa
en stämning, som måste varabra lik den som
existerade under de gyllene storbandsåren
under swingeran.
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