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Tievlig iazzigsommar
Aterigen kommer sommaren tillbaka. Med nya musikaliska
framträdanden Då stan och i det fria. Det blev så i alla fali att
Ronnie Gardiner fick återkomma till Gröna Lund trots allt,
dock i mindre skala jämfört med förra året. Endast nio gånger
under iuni månad. Det var bra eftersom våra kära musikanter
har på tok för lite uppdrag. Vi får hoppas att nya restaurang-
ägaren på Gröna Lund tycker att det är ett bra inslag för rekla-
men till restaurangen. En annan händelse skedde den 3 mai
och det var att Toots Thielemans fick Sveriges JazzRiksför-
bunds hederpris med motiveringen "För att hedra en livsiång
insats för iazzmusiken" vid deras årsmöte i Västerås. Priset
bestod av en glasvas pä c:a 10-12 kg. Mycket tung och uppskat-
tad. Toots är fortfarande mycket aktiv och har idag c:a 250-
280 framträdanden oer år. Hur orkar han? Hans första besök i
Sverige var med Benny Goodman år 1950.

I övrigt så sker en aktivitet som gäller vår konferens nästa
år. Det tar tid och många frivilliga hiälper till. Vi jagar förstås
pengar till evenemanget och vi ser med intresse framåt emot
nästa år. Det är nu tre år sedan förra konferensen ägde rum i
Los Angeles år 2000. Det vore synd om hela id€n med Duke
Ellingtonkonferenser tappas bort, och det är min förhopp-

ning att någon annan stad nu tar vid efter Stockholm. Det
behöver givetvis inte vara en konferens varje år, men troligen
skuile det gå att samla fortsatt stort intresse med två eller tre
års intervall. Kanske är New York på tur nästa gång? Dock
gäller det samtidigt att försöka att attrahera en yngre publik.
Detta gäller inte bara våra egna konferenser, det gäller även
många andra typer av klubbar och övrig föreningsverksam-
het. AIIa funderingar på frågan hur man skapar intresse för att
få nya och samtidigt yngre medlemmar i dessa globala sport,
TV-och IT-tider.

Det blir också snännande den 24 november då vi ses med
bl.a. vår frågesportiinal i ämnet Duke Eilington. Der blir den
gamla mot den yngre. Med andra ord Bertil Lyttkens mot Leif
Jönsson. Det blir spännande att se hur det går.

En kreativ förändring är gjord i vår servering till allas trev-
nad. Ett försök med ost till vinet slog så väl ut att det blir
permanent till DESS-mötena. Jag hoppas att de som inte fick
köpa vid sista mötet får en möilighet nästa gång.

Vänliga sommarhälsningar
Göran

Aktuellt
Kommande program;

SAMI den22 september
Stor musikaliskhändelse med Arne Domn6rus och Lars Erstrand.
Av en händelse blev det så att båda gruppernaville komma och då
kunde DESS inte motstå iden med två avdelningar musik under
hela kvällen. Tlwärr så flyttar vi åter igen frågesporten men kom-
battanterna ville och accepterade gärna att få flytta på finalen
för musikens skull. Under första avdelningen före paus blir det
en förnäm grupp från Uppsala:
Orkesterledaren Biörn Siödin (tr) kommer med världsstlärnan på
vibrafon Lars Erstrand samt Bertil Frenqvist (g) och Arne Wil-
helmsson (b).

Efter paus kommer sedan duon Arne Domndrus (as-kl) och
Kjell Ohman (p) att framträda.

Det blir en underbar musikalisk afton. Det är mycket roligt
och soännande attArne Domndrus vill komma och hälsa på hos
DESS:

SAMI den 24 november
Storband från TÄBY kommer oå besök. Orkestern heter "Holi-
day in Harlem". Föliande personer sitter i bandet: Thomas Dri-
ving, Anders Malm, Fredrik Sar,ander (tp), Claes Brodda, Ari
Haraldsson, Jannes Karlsson, Ulf Lundberg (sax), Fredrik Ruud,
Äsa Wettermark (tb), Henrik von Horn (p), Lasse Gottfriedz (b),
Ingemar Björkman (tr) och vokalist är nyz sensationen Anna
Sise Andersson, som även spelar bl.a. TV-teater.

Kvällen börjar med finälen i frågesport under ämnet: "Duke
Ellington och hans musik"

Deltagare i finalen är våra DESS-medlemmar Bertil Lyttkens
och LeifJönsson.

Kvällen avslutas med en videofilm om tiden medger detta av
Duke Ellington. Filmen sändes i Danmark på Dukes 90-års dag
r%9.

Skeppsholmen den 25 iulitill
den2 augusti.
Arets festival kommer att pågå under nio dagar. En nyhet är
att det blir musik på flera scener. Några musiker är klara och
det gäller framförallt svenskvännerna Svend Asmussen och
Scott Hamilton. Dessutom uppträder Herbie Hancock den 26

iuli med bi.a. Magnus Lindgren och Peter Asplund, Roy Har-
grove den 28 juli med ett l2-manna-band "RH Factor", Randy
Becker den 31 juli med gruppen "Ny Soul Bop" inkl. Nils Land-
gren, Bill Evans och Ronnie Cuber.

Den som vill kan siälv titta på dagsprogrammet och söka
på hemsidan: www. stockholmlazz. corr.

Celebert och ex överraskande snabbesök
av George Avakian.

George
Avakian i stan
I sista minuten till årets
Polarpris utdelning den
12 maj i Berwaldhallen
dök plötsligt den legen-
dariske skivproducen-
ten George Avakian
från Columbia Records
upp. Hans uppgift var
hemlig för pristagaren
pianisten/kompositö-
ren Keith Jarrett. Over-
raskningen blev därför
total för Keith när Ge-
orge gick fram till ta-
larstolen och gav Polar-
prisets motivering till

W
*rt

oriset. Beloooet var i år
på 1.000.000 kr och Keith var årets endi pristagarä. En annan
person som reagerade med förvåning på läktaren var Ake Ab-
rahamsson, som var Gyllene Cirkelns man under de år som
Keith framträdde på Gvllene Cirkeln i Stockholm. Det \,?r näm-
ligen Åke och George som kände på sig 1965 att Keith var något
alldeles extra. Keith var då ganska okänd men George ville
Iansera Keith i Europa för han trodde Europa förstod sig bättre
på Keiths musik än kritikerna i U.S.A. Det första framträdan-
det i Europa skedde på Gyllene Cirkeln den 19-30 april 1966.
Gruppen hette Charles Lloyd Quartet. I gruppen ingick även
Cecil Mcbee (b), Jack DeJohnette (tr). Efter succdn i Stock-
holm kom Keith tillbaka flera gånger till Stockholm och som
George sade i sitt tal "resten är historia." George har efter
Columbiatiden arbetat som frilansare bl.a. för Atlantic Records
och andra skivbolag och arbetade samtidigt under många år
med Keith.

Siälva galaaftonen den 12 mal blev i tidningarna kritiserad
för det musikaliska programmets innehåll. Det presenterades
musiker och musik som stod långt ifrån Keiths musikaliska
id€er, men han har tydligen haft ett stort överseende och
rutin med att tålmodigt lyssna till svenska popsångare, men
det var trgligen en eftergift till Stickan Andersson..

Både Ake och George var rörande ense om att genom Keith
har deras liv fått en liten kick och de var mycket glada att
Keith fått detta svenska pris.

fortsättning på sidan 4 .



Vårens andra DESS möte den 24 mars
Arets andra möte på SAMI måndagen den 24 mars fick redan
musikalisk information i TV på lördagen den 22 mars med ett
entimmesprogram av vår gästandeJonas Kullhammar Kvartett.
Och inte nog med detta även TV-repris under måndag kväil.
d.v.s. samtidigt som vi hade krartetten spelande på SAMI och en
ishockeyfinal på TV. Det är inte lätt att planera. Vad var det någon
har sagt "Fan skall vara teaterdirektör". Det kom ändå ett 50-tal
medlemmar och gäster.

Leif grubblar och vinner tävlan mot Alf Lavör och Lennart Odlirl$rr.
Magister Montero ser på. Foto Harley Bardh.

Kvällen inleddes med ett trevligt framfört program under
titeln "Duke Ellingtons musikaliska påverkan i Australien"
av lars Berglund. Han berättade om sina intryck från sitt besök i
Australien och vi fick höra och lyssna till de musikaliska avtryck
som finns idag av Duke Ellington och hans musik. Det finns
ingen utgiven inspelning från Australien så vitt vi vet med Duke
oå skiva. Duke reste till Australien först under sina sista år på 70-
talet. lars bekantade oss med några inspetade australiska musiker
bl.a. George Gollas Orkester ( 1936), Rex Ste\ art with Graeme Bell
and his AustralienJazz Band (inspelad december 7949 i Melbour-
ne), Ian Pearce (p) /Paul Martin (kl) 1995, Julle Anthony (vo) /

Don Burrows (as) 1993, Bob
Barnard (tp) Dn; samtJanet
Seidel (vo) /Tom Baker (ts)
7992.

Amerikanska musikerbe-
sök i Australien var tidigare
mycket sparsamt. Rex Stewart
turn€rade där ensam under
augusti-december 1949. Före
Rex gjordes ett besök 1928 av
Sonnv Clav Plantation Band.
Vokalist r.ai Ivie Anderson, Du-
kes se nare vokalist (1931 - 1942),
som deltog i denna fem må-
nader långa turn€, som tydli-
gen blev skandalartad. På se-
nare år tycks dock det musi-
kaliska utbytet med Australien

28 poäng före Lennart Odiinder på 26 poängav totalt 38 möiliga.
Alf Lav€r stannade på 14 poäng. Svaren visade att aila tre hade
mycket solida kunskaper i ämnet Duke Ellington och hans orkes-
ter. Nu blir det spännande i finalen mellan oldtimern Beftil Lytt-
kens och hans mångåriga vän Leif Jönsson. P.g.a. att Bertil flyt-
tar till Halmstad veckan före oåsk och inte återkommer tillfällist
till Stockholm förrän i september är vi tvungna att vänta må
finalen till den 22 seotember.

Men då har finalisterna tid att plugga lite över som-
maren och fräscha upp minnet lite grann.

Till kvällens musikaliska del har vi besök av gäst-
skribenten Sven Boija, som bl.a. medverkar i jazztid-
skriften OrkesterJournalen. Här kommer hans recen-
sion.

Jonas Kullhammar Kvartett
Ellingtonsällskapets konsertserie har en mycket stor
bredd. Medlemmarna får sig till livs jazz av alla möjliga
årgångar och tonarter. Nu var det dags för en av de
hetaste unga grupperna i Sverige. Jonas Kullhammar
har spelat med sin kvartett i fyra år och de spelar ofta.
De bjuder på fräck jazz med stor glöd som är rotad i
iazztraditionen från 1950-talet och senare. Normalt
spelar de Kullhammars egna högklassiska melodier.
Men Kullhammar är väluppfostrad och tar seden dit

han kommer. Inför konserten kollade han in sina hundratalet
ellingtonskivor i sin digra samlig för att finna lämpliga melodier.
Tre mycket kända melodier framfördes på konserten: I Got It Bad
(kvällens enda långsamma låt), Take The "4" Train och extra-
nummret Cararan. Konserten inleddes med Frippes Blues som
Kullhammar tillägnat Bengt "Frippe" Nordström. Horseface gick i
snabbt tempo vilket inte vållade den samspelta kvartetten några
problem. Vi fick höra två melodier som kommer på deras tredje
aibum. Den musiken soelades faktiskt in Då samma scen där de nu
framträdde. Kullhammar soelade enbart tenorsaxofon som han
behärskar totalt. Lite av hani spelstil och spelglädje kommer säkert
från Sonny Rollins. Torbjörn Gulz giorde läckra saker på det väl-
klingande pianot. I likhet med Kullhammar och basisten Torbiörn
Zetterberg har han ett förflutet i Fredrik Nor€n Band, en fin plant-
skola för unga jazzmusiker. Zetterberg leder dessutom en egen
härlig grupp, The Torbjörn Zetterberg Hot Five.

Kvällen innan konserten kunde Kullhammars kvartett upp-
levas i TV inspelat på Skeppsholmen i somras. Kullhammar är
inte den som vilar på lagrarna. Han har alla möjligheter att ut-
vecklas som iazzmusiker.

Sven Boija

P. S. Föl j ande hel g vann Kullhammar J azzr adions " J azzkatt" 2OO2,

som årets iazzmusiker. Kullhammars klartett utsågs till årets jazz-
grupp i samma kritikeromröstning. För två år sedan utsågs Kull-
hammar till årets nykomling. Den fjärde " jazzkatten", musiker
som förtiänar mer uppmärksamhet, blir nog svår för Kullham-
mar att vinna.

Lars Berglund berättar om en
Australianresa. Foto Harley Bardh.

blivit mycket större inom jazzen. Bl.a. var Bob
Barnard (tp) i Stockholm vid en minneskonsert
på Konserthuset i Louis Armstrong namn på 100-
årsdagen 2001. Linköpings iazzfestival har också
besöktas avJames Morrison, som är en framgångs-
rik trombonist, pianist och orkesterledare.

Avslutningsvis berättade Lars att de iazz och
järnvägsfrälsta kan åka till Perth på västkusten
och lyssna på en PerthJazz Orchestra, som spelar
musikaliskt i nivå med StockholmJazz Orchest-
ra. Resan tar 2,5 dygn från Sidney. Man hinner
lyssna på mycket musik i kupdn eller hur?

Kvällens andra avdelning gällde en semi-fi-
nal i Ellingtonfrågesport. Det var den andra
semifinalen och nu tävlade Leif Jönsson, Len-
nart Odlinder samt Alf Lav€r. Frågorna omfatta-
de frågor från vilka musiker som medverkade vid
inspelningar med Duke före år 1925 fram till vil-
ken var det sista utgivna datumet på LP med
Duke Ellington och hans orkester. Det blev en
mycket jämn kamp mellan framför allt LeifJöns-
son och Lennart Odlinder. Efter halva kampen
var det iämt men till slut vann Leif Tönsson med

Kvartetten med Thorbjömama GuIz och Zetterberg och lonassönema Kullhammar och
Holgersson gör succö. Foto Harley Bardh.



Säsongsavslutning
DESS vårsäsong avslutades den 12 mal I SAMl-lokalen vid Dö-
belsgatan.. Programmet var omväxlande och välmatat och kun-
de avgjort ha intresserat fler än det dryga 40-tal besökare som
nu infunnit sig till träffen.

Ett förkylningsfall gjorde att den planerade uppläggning-
en fick ändras en del. Inslaget "Duke Ellington och filmen"
kan vi alltså se fram emot som en intressant programpunkt
någon gång i höst.

Lite film blev det ändå redan nu eftersom inledningen
ägnades åt en TV-upptagning från Köpenhamn i lanuari 1967.
Med en oktett presenterade Duke då en stjärnparad där vi till-
sammans med några ur kompet fick höra en rad av bandets
främsta solister - Cat Anderson, Lawrence Brown, Johnny Hod-
ges, Harry Carney och Paul Gonsalves. Programmet bjöd kan-
ske inte på några överraskningar, men i det här fallet vill vi väl
knappast bli överraskade. Det räcker gott att få höra lyhörda
versioner av Take the "A"-Train, Sophisticated Lady, Satin Doll
och liknande.

För kvällens inslag av "levande" musik hade engagerats en
kvartett under ledning av Göran Eriksson, känd som klarinet-
tist och altsaxofonist i bl.a. Kustbandet. Hans lika kompetenta
medmusiker var Göran Lind (b), Sigge Dellert (tr) samfpianis-
ten Per Larsson som glade oss med en del rytmiskt säkra, me-
lodiskt utformade solon.

Bandets reDertoar var överraskande ambitiöst sammansatt.
Andra gruppefsom speiat hos oss under åren har oftast presen-
terat några Duke-nummer för att passa in i sammanhanget.
När inte det har räckt har man tagit till standardevergreens
eller kanske några egna kompositioner.

Den här kvartetten höll sig helt tiil Dukes melodier. I en
dryg timme underhäll de oss med en rad välspelade Ellington-
nummer. Ock inte enbart de mest kända komoositionerna
utan också åtski[igt därutöver - lazz Lips, Drop Me Off In
Harlem och andra.
Allt framfört med
berömvärd musika-
lisk kompetens.

Kvällens avslu-
tande programin-
slag utgjordes av ett
skivkåseri om tenor-
saxofonisten Paul
Gonsalves, presente-
rad av Alf Lav€r, ti-
digare styrelsemed-
lem i DESS. Många
i publiken kände
nog till vilken bety-
delse Pauls tuffa te-
norsax hade för Du-
kes musikaliska stil
under senare år. Men
här blev vi påminda om att Gonsalves register var mycket
omväxlande och att han under sin karriär framträtt även i
andra sammanhang än hos Duke.

Nu rar det intressant att höra honom i orkesterinspelning-
ar med t.ex. Woody Herman och Count Basie. Och även med
Ellington fick vi höra honom i en lite ovanlig stil, t.ex. en

melodisk version av Where or When. Pro-
grammet gav framför allt besked om att
Gonsalves var en mer mångsidig musiker
än vi som regel tänker på. Det är väl på
tiden att vi påminns om den saken.

RoIf Dahlgren

Göran Eriksson höjer tempot och Per Lars-
son, Göran Lindh och Sigge DeIIert föIier med.
Foto Harley Bardh.

AIf Lav€r kåserar över Paul Gonsalves.
Foto Harley Bardh.
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När nu hemlighetsmakeriet med Georges närvaro i Stock-
holm var över önskade han givetvis att få träffa sina vänner
inom jazzmusikens område. Han ville träffa de personer som
han kände sedan tidigt 50/60-tal och det gällde bl.a. Rolf Dahl-
gren och Gösta Hägglöf samt DESS. På kvällen den 12 maj
under vårt DESS-möte meddelades alltså möjligheten att få
träffa George på Visarkivet vid Odenplan under tisdag kväll
den 13 mai. Jens Lindgren ordnade plats och lokal. T''värr fanns
ingen tid för en storskalig kallelse.

Till Visakrivet kom det 15 personer bl.a. Rune Ofwerman,
Gert Palmqrantz, Bo Scherman, Biörn Englund, Bengt Säve-
Söderbergh m.fl. Värd för mötet blevJan Bru€r. Det var alltså
inspelningsgänget och diskografer som var på plats. Det som
intresserade a1la mest var när George talade om olika inspel-
ningstillfällen och hur det gick till. Varför blev inte vissa in-
spelningar gjorda elier varför vissa inspelningar har tappats
bort. Det gällde både Louis Armstrong, Duke och Keith. Geor-
ges första inspelning skedde den 11 augusti 1939 med Eddie
Condons orkester. Dock borde orkestern vara i Bud Freemans

namn säger George. Sedan blev det många inspelningar med
Duke, Miles Davis m.fl. under årens lopp. George lärde känna
Duke när han gick i skolan, men först efter kriget blev det
vissa samarbeten och under SO-talet syns iu George på mäng-
der av Columbias LP-textbacksidor. Ibland producerade han
ensam inspelningarna, men andra personer vilie också synas
på skivomslaget, inte minst John Hammond som tryckte på
ibland.

På frågan hur framtiden såg ut för jazzen svarade George
"att det idagverkar vara mest viktigast att vara annorlunda".

Idag arbetar George fortfarande trots att han är född 1919.
d.v.s. 84 år. Efter två timmar avslutades mötet och det är beund-
ransvärt att George inte blev tröttare än han visade med sitt jet-
Ieg i kroppen eftersom han anlände till Stockholm på söndag
eftermiddag och lämnade Stockholm vid onsdag lunch. Det
blev ett dyrt besök för Polarpriset med denna snabbresa, men de
har väl råd!

George kommer tillbaka nästa år och det var alla glada över
av att få veta.



Detta är ett preliminärt underlag för vår konferens nästa år.
Texten är på engelska för aIIa våra utländska delegaters skull.
Hotellfrågan gäller troligen inte för svenska delegater. Delegat-
avgiften för tre dagsprogram är 1.400 kr (inkl. avgiften för kväIls-
programmet den 14 maj) och om man enbart viII deltaga under
kväIlen med Alice Babs den 14 maj är entröavgiften 500 kr per
person. Det kommer flera uppgifter om progrcmmet efter hand
som vi blir klara med detaljerna till aIIa tre dagarna nästa år.

Anmälan och betalning bör ske före den 37 december
2OO3 och kan ske till DESS via vårt postgironummer som

vanligt. Därefter släpps försäljningen till allmänheten. De
som önskar hotell kan se nedan på vårt förslag. OBS Mötes-
deltagare får ett rabatterat rumspris om man bestciller med
kod: G.2O6242 vid inbokningen hos Hotell KOM AB..

AlIa som har frågor kan alltid kontakta styrelsen. KväIIs-
programmet den 74 maj börjar bli klart. Alice Babs uppträ-
der med NiIs Lindberg Third Saxes Galore. Skådespelaren
Sven Lindberg och Jens Lindgren från Kustbandet blir kon-
ferenciere r. Mera infor mation kommer.

Welcometo Stockholm

The provisionalschedule runs as follows:
Get-Together-Party

Day program with speakers
Day program with speakers
Evening program: surprise
Concert
Day program with speakers
Evening program:
Closing dinner

Wednesdav Mav 12 18.00 o'clock at- -- : , ^ ,.Hotel Scandic Sergel Plaza.
Belongs to the Hilton-Group plc.

Thursday May 13 09.00-17.00 at Nalen
Friday May 14 09.00-17.00 at Nalen

Friday May 14 79.30-22.00 atNalen
Saturday May 15 09.00-17.00 at Nalen

Saturdav Mav 15

$125 incl. breakfast and tax
$150 incl. breakfast and tax

At the closing dinner there will also be music played by Kustbandet, whom
everybody enioyed so much in 1994.

Prices for the Conference and Hotels during May 12-15 , 2OO4
Depending on the exchange rate of the dollar these are preliminary prices.

Delegate fee (additional costs for banquet $30-40) $175 or 1.400 SEK

Hotel Scandic Sergel Plaza
Single room per day $199 incl. breakfast and tax
Double room per day $223 incl. breakfast and tax
The hotel is a 5-10 minutes walk along the street from the Jazz Music Hall
Nalen.

Address: Hotel Scandic Sergel Plaza telephone: 0046-8-517 263 00
Box 16411 homepage: www.scandic-hotels.com
SE-103 27 Stockholm fax 0046-8-517 263 I'1,
Street: Brunkebergstorg 9

Hotel Kom AB
Single room per day
Double room oer dav
The distance is 5-8 minutes walk to the Jazz Music Hall Nalen.

The code for booklng for the conference at the Hotel: G.206242
Payment in 40 days adrance will give a discount of $ 12.
Address: Hotel KOM AB telenhone: 0046-8-412 23 OO

Döbelsgatan 17 homepage: www.komhotel.se
SE-11140Stockholm e-mail:receptionen@comhotel.se

We shall explain how to pay for the conference in the next Bulletin we
send to you ifyou send us an email contact, or ifyou send us your postal
address or fax number.

Our address is: Duke Ellington Society of Sweden
Skogstorpsvägen 39
191 39 Sollentuna, Sweden

Email: goran.wallen@telia. com homepage: wrl'w.ellingtonsweden.com
Telephone:0046-8-965234 fax:0046-8-965234

PS. The application form will be mailed in September 2003. Your applica-
tion for the conference mav then be made at vour earliest convenience
but not later than December3I,2OO3 at which äate also the conference fee
shail be paid and hotel booking made.

There will be frequently updated information later on about the daytime
program and the conference generally and for the evening program May 14.

We are informedthatthe conferencewill also receive U.S.
official support through the U.S. Embassy in Stockholm.

Ellington Conference in Stockholm, Sweden inMay, 2OO4
For four days during May the music of Duke Ellington
will once again dominate Stockholm. On May 13-15
2004 a conference will take place in Stockholm on the
music phenomenon Duke Ellington - music history,
influences today, members of the Ellington orchestra
and other related topics.

Nine years ago, in 1994, a very big conference, Sere-
nade to Sweden, was arranged in Stockholm with parti-
cipants from all over the world. Several former mem-
bers of the Ellington band through the years took part
in the program, which included a gala concert in the
Stockholm Concert Hall.

Our Swedish singer Alice Babs with her excellent
Ellington qualifications took part that time and this
time she will again be one of the leading participants.

The oldJazz Music Hall, Nalen will be the center for
this year's EIIington arrangements and one of the eve-
nings will be dedicated to our world famous singer Ali-
ce Babs.

After the success of the 1994 Conference many pe-
ople have been praying for a new meeting in Stock-
holm and this is our response. Real connoisseurs of the
Duke from various parts of the world wili join us and
share with us their knowledge of Duke Ellington and
his music. These include the following confirmed lec-
turers: George Avakian, who worked for Columbia
Records in the forties and fifties and was Duke's con-
tact at that company, Brian Priestley, author and
musician, and Ellington scholar, John Hasse of the
Smithsonian Institute in Washington D.C. Participa-
ting from Sweden will be music scholarsJan Bru6r and
Lars Westin, with their perspectives on "Eilington in
Sweden". Steven Lasker, is an authority on Duke El-
lington, with particular emphasis on the early years
and a long time collector and discographer. Patricia
Willard, Washington, public relations, research and
editorial counsel, worked with Duke Ellington 1949-
l9T4,BiarneBusk from Denmark (works with the Duke
Ellington stockpile given to Denmark by Mercer Elling-
ton) and Claude Bolling, composer/bandleader/musi-
cian from Paris. Andrew Hornzy, Canada, musician/
orchestra leader (we understand he will talk about the
Togo Brava Suite).

They have all answered positively to come as spea-
kers at the Stockholm conference. We are also anticipa-
ting further responses from other experts.

Late news is that the Billy Strayhorn-specialist Wal-
ter van de Leur is positive to come.

Alice Babfs wili tell about her experience in wor-
king with the Ellington orchestra, in particuiar - accor-
ding to plan - the Sacred Concefts.

The conference will not only be speeches and lec-
tures. From the stage of Nalen beautiful music will be
heard in the evenings. Alice Babs will sing together
with the Nils LindbergThird Saxes Galore including
some of the best saxophone players from Sweden.

Participants from around the world as well as from
the Scandinavian countries are registered for the
conference. It is being organised by the Duke
Ellington Society of Sweden on whose website
www.ellingtonsweden. com you will find updated
information on the conference.
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OBS!! DESS egen hemsida
hittar man under adressen:

www. ellingtonsweden. com
Där finns information om vårt

höstprogram 2OO3.
Information kan nås via länkar från vår

hemsida till andra Duke Ellington-föreningar
och andra hemsidor av intresse för

DESS- medlemmar.
OBS! Ny information uppdateras löpande.

Ater flera kyrkokonserter i Stockholm
ochMalmö
Lördagen den 22 februari framfördes åter en Duke Ellington-
konsert i Sofia Kyrka under ledning av Erik Dahlberg. Det är
faktiskt intressant att notera att Duke Ellinstons musik attrahe-
rar Södermalms innevånare så pass mycket ått de f yller sin kyrka
till sista piats. En annan re-
flektion är att i underteck-
nads ungdom i Gävle, var
det nästan förbjudet att
applådera i kyrkan. Nume-
ra är det stående applåder
efter varje framfört num-
mer. Publiken verkar ock-
så kunna sin Duke, det
hörs när de mest kända
numren framföres. Erik
Dahlberg har på vintern
genomfört mer än 15 kyr-
kokonserter och det kom-
mer alltid mycket folk tiil
konserterna. Anledningen är som vanligt den enkla sanningen
att Dukes samarbete med Alice Babs har satt sina djupa spår i
kyrkomusiken i Sverige och Dukes musik har kommit för att
stanna.

Musikerna som deltog ar Erik Dahlberg (vib), Lars Sjösten
(p), Claes Brodda (ts, bar, kI, ss, as), Arne Wilhelmsson (b),
Hasse Carlsson (tr) samt Sofia kyrkokör under ledning av Arne
lohansson. Axelina Lindholm (sopran) var solist och hon och
Erik kallar sin grupp för Kirk Quintet.

Erik Dahlbers \ar den sammanhållande länken under konser-. : ,.,. .,.,.ten och den innehöll foljande kompositioner av Duke Ellington:
"Ring Dem Bells, Come Sunday,Jump ForJoy, Don't GetAround,
I Got It Bad, Heaven, Morning Glory, Almighty God, What Am I

Here For, It Don 't Mean a
Thing, Is God a Three Let-
ter, Daydream" samt av
Billy Strayhorn "Lotus
Blossom" och "Take The

och som ett ex-
tranummer blev det Dukes
"CJam Blues".

Lars Sjösten framförde
också sin egen komposi-
tion "I Have Seen a Mira-
cle" och spelade dessutom
" Danny' s Dream" av Lars
Gullin med Claes Brodda
på baryton, och Axelina
Lindholm, sång. "Hea-

DESS kommer nu att böria använda e-mail som
en ny informationskanal beträffande våra kom-
mande möten på SAMI. Medlemmar som inte
tidigare har uppgett sina email-adresser kan vän-
ligen skicka adressen till DESS. Allt detta för
att spara frimärkskostnaden och lite arbete.

PS Vid betalning av medlemsavgiften var snäll
och tänk på att skriva minst namnet på avin
så att vi vet vem som har betalat. Dessutom är
det bra att se adressen så att vi kan se om det
har blivit någon ändring.

En fullsatt Sofia kyrka.

ven" framfördes med Arne Johansson uppe på orgelläktaren och
han deltog med kyrkans orgel.

Nästa gång Lars Siösten kommer till DESS har han lovat att
framföra sin vackert framförda version av Lotus Blossom.

Sammanfattningsvis en mycket väl genomförd konsert med
en utmärkt 3O-manna kör och en mycket nöjd publik som gick
hem först när sista tonerna hade klingat ut.

Malmökö r en 6 4, Burlövs Kyrkokör
och Öresound Big Band
I Malmö framfördes en Duke Ellinston Sacred Concert den 16
mars i Heliga Trefaldighetskyrkan. Könserten leddes av dirigente-
rna Charlotta Blom-Rudolv och Kjell Olsson och solist var sopra-
nen Kristina Hellgren. Arrangemanget var ett samarbete med
Eriksfälts församling och studieförbundet Sensus. Fri entr6.

Arrangörer var danskarna Hoybye och Pedersen, som hade
byggt konserten på Dukes tre kyrkokonserter från 1965, 1968 och
1973. Kören bestod av 40 sångare och i orkestern satt bl.a. trum-
slagaren Lennart Gruvstecit, Per Nordling (as) och Johnny Mår-
tensson (conga).

Kritikern Alexander Agrell ti'ckte att det var en kul satsning
och klart sällsynt och att Kristina Hellgren alicebabsade sig ele-
gant med klar och slank röst.

Stockholmskyrka i ubilerade
medEllington
Under våren har Högalidskyrkan på Söder i Stockholm firat sitt
80-års-jubileum. Olika kyrkliga evenemang har avlöst varandra
och torsdagcn den 22 maj ägnades åt Duke Ellington. Det drygt
timslånga programmet kallades helt enkelt "Sacred Concert" ef-
tersom det innehäll inslag från Dukes alla tre kvrkokonscrtcr.

,i SOFIA KYRKA
io'; LdrdåS 2? {bbruari kl 1 5.00
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Om jag spårar rätt fanns här en övervikt för "Sacred Concert
no2".

Framförandet scarade ett hundratal medverkande som verk-
llgen förtjänade de brusande applåder som de avtackades med.
Tyngdpunkten låg på körinsatserna - av två sammanslagna kö-
rer *som klingade mustigt och med överraskande rytmisk säker-
het. Anmärkningsvärd var också Ulla-Carin Böriesdotter, en här-
ligt klingande sopran som med kraft och skärpa över hela regist-
ret återgav de inte alltid Iättolkade solopartierna.

Orkestern g]orde säkert fullgoda insatser men märktes ändå
inte i lika hög grad som övriga medverkande. Musikerna kunde
nog varit värda mer uppmärksamhet.

Annorlunda var det vid det enda tillfälle då jag själv varit
inblandad i det här musikmaterialet. Den gången spelade orkes-
tern huvudrollen.

Det var november 1969 när " Second Sacred Concert" fram-
fördes i Gustav Vasa Kyrka vid Odenplan i Stockholm. Eric Eric-
son anförde kören och Alice Babs var sångsolist (vilket ledde till
att Duke i fortsättningen alltid viile ha henne med vid sina kyr-
kokonserter). Och på podiet satt Dukes hela orkester och preste-
rade ensemblespel och framför allt solistinsatser som vi aldrig
mer får höra maken till.

Men kvar finns Dukes Sacred Concerts som i fortsättningen
kanske kommer att räknas till 1900-talets viktigaste sakrala verk.

Rolf D ahl gren, Sollentuna

Radio jazz fr änKöp enhamn
Denna radiostation drivs av Radio Jazz Venner. Man sändet iazz-
program pä 102,9 på FM-bandet vardagar kl. 21.00-04.00 och på
helger kl. 12.00-16.00. Programmet kan höras över till Malmö
med omnejd, och man sänder ofta Ellingtonmusik. Varannan
vecka, tisdagar kl. 23.00 sänds ett program som heter "A Date
With The Duke". Programvärd är Michael Thomsen. Mycket
hörvärt hälsar Lars Erik Nygren från Akarp.

Arne Domn€rus spelar åter
Den 8 april var det åter utsåld på Spånga Folkan (300 personer).
Det blir alltid utsåld när hemmasonen Arne Domndrus framträ-
der på Spånga Folkan. Med sig hade han sina musikaliska vänner
Kjell Ohman (p), Hans Backenroth (b), Jocke Ekberg (tr) samt
Claes Jansson (vo). Det var hög stämning i lokalen. Det är iu
ofrånkomligt att många gläds åt att åter få höra Arne igen efter
många månader av oro över hans häisa. Arne öppnade med att
spela "Täke The "A" Train" och några andra Duke Ellingtonkom-
positioner. Vad annars, suveränt som vanliSt. Claes Jansson steg
fram ti1l miken och avlöste Arne några gånger med den äran.
Bi.a. fick vi höra Claes i "Ängbåtsblues". Det blev tyst så att den
s.k. knappnålen kunde höras när sedan Arne på klarinett och
Kjell spelade "Just a Gigolo", som ett duonummer. Undertecknad
hoppas att den kommer ut på CD. Arne är suverän på klarinett
som vanligt. Hans känslosamma värme i klarinettspelet har ing-
en annans motsvarlghet.

Kvällen avsiutades efter c:a Z timmar med glada miner hos
hemåtvändande Spångabor i en ljus skymning.

OBS. Enligt sista minuten uppgifter blir det även Skansen i
sommar med Arne Domn€rus som tidigare år.

Mera nya CD

Rex Stewart 1949
Chronogical Records, CLAS-
SICS 1284
Inspelningarna med Rex Ste-
wart and His Sydney Six i Aus-
tralien har länge varit mycket
svårhittade. Nu finns de på
denna CD och inspelningarna
skedde i Sydney den 18 no-
vember och i Melboume un-
der tre sessions i december
1949. Medmuslkanterna är alla
från Australien.

Claude Bolling Plays Duke Ellington
Fontana 546 197 -2
Claude Bollings trioinspelning finns nu på CD. Claude Bolling
har spelat in Ellingtons musik med både franskt storband och
med esen trio.

Ovan nämnda CD kan beställas på website:
'n'vl'w. oarisi azzcorner. com

Johnny Mathis Sings Ellington
Columbia 46 069
In A Sentimental Mood
SångarenJohnny Mathis presenterar här sin version av ett antal
Duke Ellingtonkompositioner. I storbandet medverkar bl.a. Bill
Berry (tp), Ronny Ross (bar) och Fred Hersch (p). Inspelningen
7990.
Titlar: A Musical Trlbute to Duke Ellington, Lush Life, Don't
You Know I Care, * Things Ain't What They Used To Be, In a

Sentimental Mood, What Am I Here For, * I Got It Bad, Some-
thing To Live For, Solitude, * Perdido, Prelude To a Kiss, In a

Mellow Tone, Don't Get Around Much Anymore, " Satin Doll,
Come Sunday, Do Nothin' Till You Here From Me, * Caravan,
Dav Dream.
Noie: * instrumental

Duke Ellington -Never No Lament: The Webster-Blanton Band
Bluebird 8287650857-2
En ny mö jlighet att köpa inspelningar frän 1940-42 perioden.
Inspelningarna på denna trippel-CD har tidigare givits ut på RCA's
24CD-box.

Once Upon A Time Earl Hines
Imoulse 9108
Earl Hines (p) leder en inspel-
ning, som innehåller nästan
enbart medlemmar ur Duke
Ellingtons orkester. Sättninga-
rna varierar. Dessutom till-
kommer i ett nummer Pee
Wee Russell (kl) och i tre
nummer ersätts Elvin Jones
(tr) av Sonny Greer (tr). In-
spelningsdatum: 10 och 11

ianuari, 1966.
Titlar: OnceUpon A Time (14
man), Black And Tän Fantasy
(12 man), Fantastic That's
You (kvartett medJHtn), Cottontail (12 man), The Blues In My
Flat (9 man), You Can Depend On Me (9 man), Hash Brown (11

man). Dessa inspelningar fanns tidigare på Impulse LP, Mono A-
9108 och Stereo AS-9108.

Duke Ellington 1951
Chronogicai Records,
CLASSICS 1282
Denna CD innehåller de slsta
inspelningarna på market Mer-
cer Records från juni 1951 och
har ett utmärkt liud iämfört
med tidigare LP och CD-utgå-
vor. Bl.a. ingår en version av
"Harlem" och Controversial
Suite.
Inspelningarna är från luni
1951 fram tiil 11 december 11ö1.

Sonny Stitt plays Duke Ellington
I Remember Bird / A Tribute To Duke Ellington
Collectables COL-CD-7258
En ny CD med Sonny Stitt (as), som på 70-talet gav ut tre styck-
en LP med Duke Ellingtonkomposltioner. Bl.a. "Sonny Stitt" på
märket Verve 2304 189 och "Blues For Duke" på märket Muse
Records MR 5129.

Cootie Williams Orkester i
Paris
Joe Newman-Jazz at Midnight-
Cootie Williams
Gitanes O78 446-2
På det nya franka billighets-
märket Gitanes Jazz Produ-
tions flnns nu en CD-inspel-
ning med Cootie från den 31

ianuari 1959 i Paris på märket
DECCA. Aterigen en svårfång-
ad inspelning från LP. Cootie
spelar med George Clark (ts),
ArnoldJarvis (org), Larry Dale (g), LesterJenkins (tr).
Tiflrir: Night Train, Mood Indigo, Lil' Darlin Easy Swing Three
O'clock In The Morning.
Joe Newmans grupp är inspelad den 8 oktober 1956 i Paris.



Lil Greenwood "Walking
and Singing The Blue s"
Ace Records, CDCHD 874
Lil Greenwood, född 1924, ar-
betade med Duke Ellington
och hans orkestcr mellan juni
1958 -september 1960. Duke
och Lil träffades under New-
port festivalen 1958. T1wärr så
fick Lil inte framträda och visa
sin bästa sida hos Duke utan
det blev bl.a. "Bill Bailey,
Won't You Please Come
Home" och honblev mest be-
kant genom "Walking and Singing The Blues".
Lil är egentiigen en R&B sångerska och hennes stjärna var nog
som störst under 50-talet. Denna CD är inspelad under Lil' s eget
namn mellan 1950 och 1954 pä märkena Modern och Federal.
Duke uttalade sig om Lil "I don't know but what whether she's
better on spirituals or when she's walking and singing the blues."

Adolphe iärde av pappa och
skapade med tidcn sln egen id€
om hur en saxfamilj skulle
fungera och designas. Instru-
menten har idag fortfarande
samma uppbyggnad som på
| 850-60-ta Ict. Adolphe utveck-
lade även tromboner, en hel
familj med trumpeter. Saxfa-
miljen bestod av sopransax
(1860), altsax (1862), tenorsax
t I 860), barytonsax ( I 860).

En anledning till nytänkan-
det med instrument var att då-
tidens instrument inte var till-
räckligt anpassade till att an-
vändas utomhus. Man hörde
helt enkelt inte musiken på lite
avstånd. Det blev nämligen mer
på modet att spela utomhus
och man fick svårt att höra då-
tidens instrument. Det var inte
musik längre för kungar och
rikemansfolk inomhus. B1ås-

Esaxofon konstruerad av
Adolphe Sax, 1862.

instrumenten som kom att utvecklas på 1800-talet hördes helt
enkelt bättre utomhus.

Användningen av Saxfamiljens instrument mötte dock hårt
motstånd hos många kompositörer och den klassiska musikens
utövare. Några betraktade samtidiSt Sax som ett geni och stödde
honom i kampen mot den konservatism som stoppade använd-
ningen av dessa nya instrument. Man skrev helt enkelt mycket
Iite musik baserad på dessa nya instrument. Ett exempel på an-
vändning finns dock från Paris Operan, som använde Sax instru-
ment både oå scen och i orkestern und er ären 7847 -1894.

När Sax avled var han inte någon rik man och han fick aldrig
uppleva sina instruments framgångar som skulle komma.

Paradoxalt nog hade Sax utvecklat instrument på beställning
åt den franska armdn men det var den engelska arm€n som gior-
de instrumenten populära. Därefter började de färgade i USA att
spela på Sax olika instrument. Kanske blev det så genom första
världskriget. På 20-talet fann sedan Sidney Bech6t (ss) och Cole-
man Hawkins (ts) instrumentens inre väsen. Resten vet vi hur
det gick med användningen av saxofonerna. Idag finns det kom-
Dositioner som är skrivna enbart för saxofoner inom den klassis-
ka musiken. I Stockholm finns idag en grupp med fyra saxofo-
ner som turnerar framgångsrikt världen runt med nyskt'ivna
kompositioner. Jazzens behov av saxofoner behöver inte ens dis-
kuteras.

Ny serie av CD med
Duke Ellingtons orkester
Nu har det kommit en ny CD-serie med kronologiskt upplägg av
Duke Ellingtons inspelningar. Det gäller en Osterrikisk produk-
tion under namnet Neatwork Records.

Tidigare har vi köpare haft möjligheten att köpa CD kronolo-
giskt från 7924 med franska märket "Master of Jazz" , Classics
Records samt hela kompletta RCA-produktionenmed24 CD (7924-

1973). "Master ofJazz" har dock iust nu stannat vid volym 12.
Denna serie har alla kända originalinspelningar inkiusive alterna-
tiva tagningar med Duke Ellington oavsett skivmärke. När Alex-
ander Rado, Paris avled för några år sedan försökte andra personer
fortsätta serien, men produktionen stannade upp och sista datu-
metpåvolym 72ät70 ianuari 1931.

Classlc Records har också börj at 1924 med alla inspelningar
med Duke Ellington oavsett skivmärke, men med den skillnaden
att det inte ingår några alternativa tagningar eller radio-
sändningar. Materialet är från original 78:or som kom ut en
gång i tiden. Classics har nu kommit fram till 1951 med 41st. CD.
En sak som nu gör att serien inte kommer mycket längre är att
rättighetsfrågan blir aktuell vid 50 år. D.v.s. efter 1953 och senare
kan nog lnte Classics fortsätta utan att vänta ett år i taget. Det
betyder att det dröjer 20 år innan vi när 1973. Detta gäller natur-
ligtvis all CD-produktion från Classics, som idag har producerat
över 1000 CD. De första 100-talet Classics hade inte det bästa
ljudet men numera är ljudet klart förbättrat.

Neatwork Records som nu finns att köpa i tio CD-volymer
1924-195I har enbart tagit upp alternativa inspelningar, radio-
sändningar m.m. Neatwork ger alltså inte ut de originalinspel-
ningar som Classics redan har givit ut. Jämför 10 st. CD fram till
1951 med Classics 41st. CD fram till 1951 så ser man skillnaden.
En poäng i det hcla är att trots att Classics och Neatwork försöker
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Duke Ellington,
The Treasury Shows, Vol. 7.
D.E.T.S.9039007
D.E.T.S.-Series "Your Saturday
Date With The Duke" Nr 7.
finns nu att köpa.
Följande inspelningsdatum
ingår: Apolio Theatre - New
York City, 30 iuni, 1945 tidi-
gare volym 12 i D.E.T.S. LP-
serie.
Radiosändning - New Zanzi-
bar, New York City, 11 okto-
ber 1945 tidigare outgivet ma-
terial.
Radiosändning - Studio 6-8, Radio City- New York- 7 juli, 1945
tidigare volym 13 i D.E.T.S. LP-serie.
Radiosändnlng - New Zanzibar -New York City, 7 oktober, 1945
tidigare utgivet på AFRS ONS-764.
O,BS i diskografierna saknas information angående inspelningar-
na den 7 oktober. Men datumet är korrekt. I diskografierna är
titlarna felaktigt angivna under datumet 24 oktobef (det gäller
även THE NEW DESOR).

Ben Webster at Montmartre 1965-1966
Storyviile 7O7 8347
Denna CD innehålier två radiosändningar med outgivet materi-
al från Montmartre, Köpenhamn. Kvartetten består den 27 ianu-
ari 1965 av Kenny Drew (p), Niels-Henning Orsted Pederson (b),
Alex Riel(tr). Den andra radiosändningen är från den 12 oktober
1966. Information saknas om sättning.

Avliden
Den berömda amerikanska jazzfotografen Ray Avery har avlidit
den 17 november 2OO2 i Los Angeles. Ray tog många mycket
berömda fotografier som bl.a. kan återfinnas på många LP-om-
slag och numera även på CD:n. Vi fick bl.a. till Stockholm ett år
hans årskalender med 12 stycken underbara jazzfotografier.

Ray var under tidigare år ägare till Rare Records i Kalifornien
och verkade inom begagnade skivbranschen under många år.
Ray deltog i Ellington konferenserna 1998 och 2000. I Leeds
Ellingtonkonferens 1998 skänkte han ett underbart fotografi till
Kay Davis, som också deltog i konferensen. Kay var Duke Elling-
tons vokalist under många år på 40-ta1et. Kay Davis avslutade sin
karriär 1950 och blev därefter hemmafru.

Saxofonenfamili ens uppfinnare
AdolpheSax
I Bryssel, Belgiens huvudstad, finns ett muslkmuseum av stort
intresse för jazzfansen. Det finns pianon, träinstrument och blås-
instrument från 1500-talet fram till idag. Inte minst intressant
var det att passera ett instrument som vla en sändare började
spela som man kunde lyssna på via hörlurar. Man fick också välja
språk i luren. Där finns ett stort antal instrument, som tillverka-
des i mitten av 1850-talet av familjen Sax. Adolphe Sax (1814-
1894) växte upp i en musikalisk uppfinnarmiljö. Hans pappa
Charles-Joseph Sax (1790-1865) var instrumentbyggare åt bl.a.
Holländska armdn. Han utvecklade bl.a. flöjter, klarinetter, trum-
peter och kornetter och fick titeln "Instrument Maker to The
Court" av Kuns William II.



att ge ut alit så täcker de tillsammans inte alla inspelningar med
Duke Ellington till 100o/o. Det finns enstaka inspelningar och
alternati\a tagningar som inte är medtagna. Men det blir i alla fall
en tillräckligt heltäckande Ellington samling på CD från börian
fram till 1950-talet att köpa för Ellingtonfans.

Neatwork Records finns att beställa i Sverige hos Bo Scher-
man. Priset är c:a 110 kr per CD för Classics eller Neatwork.

Corrections and added information
Paul Gonsalves Collections by Wendy Lawrence, England
I am delighted to be able to tell you that I now have the remain-
ing 2 eps to make up the Clark TErry set.
Add this to the index.
Clark Terry & his orchestra - Satin Doll / Pea Eye (No.Z) - French
Decca 450 913
Clark Terry & his orchestra - Daniels' Blues / Mean to Me (No.3) -
FrenchDecca 45O9I4

We n dy htw rence, EngI an d

The article about Rex Stewart written by
Rick Ehrenzeller.
In our last Bulletin about Rex Stewart, part 3 of 3, it was said that
"Rex Stewart playing Duke Ellington" couldn't be found on CD.
This recording can be found on a CD from Italy "Rex meets
Horn" , Jazz aJazzDJJ-621. On this CD is also "Cozy Cole's Big
Seven" with participation of Coleman Hawkins and Tyree Glenn.
Recorded 1955/56. This session can also be found under Coleman
Hawkins name.

Bjame Busk, Danmark

En hälsning från Ruth Ellington
Ruth, Dukes syste! som har varit siuk en längre tid hälsar och
säger att hon nu mår lite bättre. Den som vill sända ett kort om
fortsatt god bättring kan göra det till: Ruth Ellington, 750 Park
Avenue, New York NY 10021, U.S.A.

Dukehälsningar från Gävle DESS.MARKNADEN
Från Bertil Linderoth, Gävle kom ett intressant brev med

några små dikter, som en hyllning till våra ellingtoniahiältar.
Bertil skriver samtidigt att "sådana personligheter som det

fanns i Dukes band hittar man ingen annanstans."

Tack Bertil för dessa underfundiga och trevliga dikter.
Den musikaliska personkännedomen om våra hlältar är slående.

ELLINGTONIA
Små musikporträtt av Bertil Linderoth

Duke Ellington
Se här min meny
Avsmakad och smaksatt efter mina kockars id€er
Och det är iag som lägger sista handen vid anrättningen

Cootie Williams
Cootie ryter genom sordinen
Urkraften släpps lös
I attacker av sparsmakad klarhet

JohnnyHodges
Tongivandets sensuella mästare
Skenbart oberörd trollar han fram
Tonslingor med blåaste lyrik

Barney Bigard
Ur djupet -den kreoliska träklangen
Mot höiden - som en lärkas gradvisa sångflykt
Mot indigotonad himmel

"Tricky Sam" Nanton
Genom wa-ra-sordinen
Rop som bär på urskogens hemligheter
Den mänskliga rösten ett med instrumentet

Harry Carney
Sepiafärgad must i den stora luren
Men också kattmiuk, smidigt
Ett fundament för hertigens rörblåsare

JimmyBlanton
Gudasänd på kort visit
Frigör harrkontrabasen från taktfast tvång
Och ger den nya vingar

Rex Stewart
Det sprakar, sprutar och bubblar
Som champagne galopp i iazztakt
Ventilerna som oftast till hälften nedtryckta

Ivie Anderson
It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing
- Dukes lilla rödhake
Tar ton bland blåtonade blåsare

Annonsera till försälining detNi inte vill behålla,
efterlys det Ni önskar Er av böcker, skivor eller

annat i azzr elaterat material.
Utnlttia denna gratistjänst för DESS - medlemmar.

Dock högst 2O rader - namn, telefonnummer
eller e-postadress obligatoriskt.

Vid beställning kontakta Göran Wall€n tel:O8-965234
eller email: goran.wallen@telia.com

Till Salu (porto tillkommer på nämnda priser) Pris i SEK

1. Magnus Lindgren, tenorsax med k rtett,
Magnus första CD-inspelning.
"Unexoected Call From The Duke"
Inspelåd den 28 sept. 1998, med enbart
Ellingtonkompositioner.

2. Boken om Nalen (endast en kvar)
"Gata Regerings 74" av Hans Fridlund
Jazzfolk i Arne Domndrus Nalenkvarter

3. THE NEw DESOR av Luciano Massagli /
Ciovanni M. Volont€
Priset är inkl. alla kostnader
(korr. / frakt samt betalning via bank).
TVå tunga böcker (5 kg, A4 format, 1.515 sidor)
med alla inspelningar med Duke Ellington och
hans orkester. Vol.1 innehåller datum, piats,
orkestersammansättning och titlar.
Vol. 2 innehåller solister vid varje inspelning
och titlar i bokstavsordning samt en
personföfieckning.
Dokumentationen publicerades 1999 i
Washington och är ett måste för alla
Ellingtonfans. Alla tidigare diskografier är
inkl. i dessa böcker.

4. The Famous Cotton Club (endast två kvar) 100 SEK

Program med information, annonser,
prisuppgifteq, detal jinformation om
Dukes orkestermedlemmar f rån t iden kring 1927 .

Program med information,
annonser, prisuppgifter,
detallinformation om Dukes
orkestermedlemmar
från tiden kring 1927.

Producent Steven Lasker,
Venice, CA.

1OO SEK

27OSEK

1.500 sEK



Vår vän redaktören Niels Lyngberg från OJ har skickat till
DESS föliande artikel, som är nyligen publicerad i England.
Artikeln är skriven avJim Godbolt, England, författare till
"A History ofJazz in Britain 1919-50 and 795O-7O" , och redak-
tör för tidskriften"Jazz at Ronnie Scott's" m.m..

FLASHBACK
JIM GODBOLT recalls the Duke Ellington band's

UK debut inJune 1933. A notable figure in British iazz
was in the audiene..

This article can be foundin Jazz At Ronnie Scott's,
Number 142,pagell.

PLAYBILD FOR THE ELLINGTON ORCHESTRA'S
HISTORIC UK DEBUT

(courtesy of The Max /ones Collection)

Seventyyears ago the greatest name iniazzplayed in Britain for
the first time; a truly historic event. Of all the figures in the
variegated history of iazz, none, in terms of sheer creative ac-
hlevement, surpasses that of pianist/bandleader/composer and
arranger Edward Kennedy Ellington and his piano playing was
considered the least of his achievement.

But I, for one, believe that his chording was a vital spark
plug and he was a fine stride pianist, up there with Fats Waller,
Cliff Jackson, James P. Johnson and Donald Lambert. Since
'stride'piano is redolent of the Twenties, let it also be mentio-
ned that Duke is on record with Charlie Mingus and Max Roach,
withJohn Coltrane and ElvinJones, and Louis Armstrong. But,
then, the Duke crystallised almost every element of lazz in his
succession of bands over an incredible five decades.

AN ARRAY OF GREAI SOLOISTS
No other bandleader - not even Count Basie - ever boasted such
an array of great soloists... trumpeter Bubber Miley, FreddyJen-
kins, Artie Whetsol, Cootie Williams, Rex Stewart, Ray Nance,
Cat Anderson, Clark Terry, Harold Baker; trombonists Tricky
Sam Nanton, Lawrence Brown, Quentin Jackson, Julian Pries-
ter, Bootie Wood: clarinettists Barney Bigard, Jimmy Hamilton,
Russell Procope; saxophonists Johnny Hodges, Harry Carney,
Ben Webster, Paul Gonsalves, Harold Asbhy, Al Sears; drummers
Sonnv Greer. Louie Bellson. Sam Woodvard and Duke introdu-
ced us to that innovative bassist, Jimmy Blanton. Duke's arr-
angements and, later, those of Billy Strayhorn (often in colla-
boration), were designed to display the individual characteris-
tics of his soloists. Duke wrote hundreds of superb tunes (with
or without utilising themes of his sidemen) that are timeless in
fhpir annpal

SECOND -CLASS CITIZEN
Duke died on24thMay 7974, aged75, and leading a band almost
until the end of his extraordinarily productive life. He may
have pondered on how he, a second -class citizen in his own
country, had been acclaimed a genius throughout most of the
Western world and feted by royalty in Britain during his 1933
trip, long before the establishment acknowledged him in the
US. And of all the many ironies attendant to the history of iazz,
surely there are few as striking as that the suave and sophistica-
ted Duke, on his European debut, on Monday 9d'June 1933 at
the London Palladium should be on the same bill as Max Miller,

the 'Cheeky Chappie'whose'blue' humour had him banned
by the BBC.

One moment there was Max, cracking his bawdy jokes, next
the curtain rising on 13 'coloured' men performing magical
f lights of improvisations interweaved in a rich tapestry of or-
chestral colouts on tunes ranging from the plaintively melanc-
holy to the lustily exultant. It was a supremely imaginative and
superbly executed distillation of Afro-American culture, and
for only 15 to 20 minutes. Duke's band was iust a'turn' on a

verity bill.
The orchestra broadcast on the BBC's National Programme

from 8pm to 8.45pm on Wednesday, 11th In the Era, columnist
Stanley Nelson challenged the fee the band received. He wrote:
"I can't see for the life of me that the Ellington band, as good as

it undoubtedly is, represents such a catch for the BBC. Its ap-
peal is undoubtedly limited. They'er lucky to get broadcast at
all."

The fee, which Nelson thought exorbitant, was-å30. No,
not a misprint.. thirty pounds (f30). For the entire band!

,THE THUNDERED' AND DUKE
The following, quite bizarre, review appeared in the August
Times newspaper. Their'Special Correspondent' wrote: "Mr Duke
Ellington, whose performance is the chief item in this week's
programme at the Palladium, is exceptional and remarkably
efficient in his own line. He does at once and with a considera-
ble show of ingenuity what a lazz band commonly does with
difficulty and often fails to do so (sic!). And the excitement
and exacerbation of nerves, which was caused by the orchestra
was the more disquieting by reason of their complete control
and precision. It is not an orgy, but a scientific application of
measured and dangerous stimuli..."

ADEFININGMOMENT
Seventy years ago! There can't be more people around who
attended those six historical nights at the Palladium, but one
who did is drummer/leaderJack Parnell, in whose 1951 band
both Ronnie Scott and club director Pete King played.

Jack is 80 on 6th August this year and will celebrate this
significant anniversary at Ronnie Scott's Club. He recalls the
transforming moment at the Palladium inJune 1.933.

"I was nine, my uncle Val (Parnell), a director of the Palladi-
um, took me to hear Duke's band. At that age I had no idea of
their significance, but I was entranced by drummer Sonny Gre-
er, seated behind a glittering array of kit, which I later discove-
red was a bass drum, snare drum, tom-tom, floor tom-tom,
Chinese cymbal, Turkish cymbal, hi-hat cymbal, cowbell, tam-
tams, tubular bells, woodblock, temple blocks, trays containing
drumsticks, brushes, tympani mallets a pair of tympani, and
vibraphone. It was awesome... awondrous sight for a nine-year-
old.

At that moment I was destined to be a drummer and, consi-
dering the great musicians, including Ronnie Scott, and singers
I've had the privilege to work with over the years, I owe Sonny
a lotl

The following year, I brought my first Duke Ellington
78'costing all of 3 shillings (15p). It was Dear OId Southland
backed by Daybreak Express, which I still have, with many,
many more Duke records prized in my collection."

SONNY GREER AT HIS KIT -AND THE BOY PARNELL,
AFEW YEARSAWAY FROMTHE EXCITEMENT

OF THIS SPECTACLE
(Sonny Greer photo: courtesy of The Max lones Collection)
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Här fortsätter en lätt frispråkig och nå-
got kortad artikelserie, som kommer att
löpa i flera avsnitt i vår Bulletin. Det är
en lite ovanlig artikelserie och en av de
få som utan skönmålning berättar om
hur Ellingtons vardag kunde gestalta sig.

OnTheRailroad.
Jag kommer ihåg en gång när gamie Bubber
Milev kom oå en fras och sade: "Det där kom-
mer inig atitänka på när missJones sjunger i
kpkan". Det är på det sättet iag fått fram min
musik, det finns alltid någon inre bild i den."

Han tittade ut genom fönstret på det
smutsgula samhälle, genom vilket tåget rusade. En kvinna stod i
en port med en bordsduk, som hon tycktes vara på väg att skaka.
Innan hon fullbordat rörelsen, var hon ur sikte.
"Jag skulle vilia skriva någonting om det där", sade Duke. "En del
människor rör sig i ett tåg andra står stilla, och man ser dem bara
ett ögonblick och rusar sedan vidare. Ibland ser man rätt in i deras
vänliga ögon, och för en mlnut förefaller det, som om man kände
dem. Sedan är de försurnna." Han fortsatte att stirra ut genom
fönstret. Efter en stund oekade han nå ett träd och sade: " Det ser
ut som en dirigent." Åte; satt han tyst en stund, men så sade han
plötsligt: "Tag t.ex. Eerie Moan. Jag skrev det stycket 1930 när jag
'"ar på Cotton Club. Det var New Yorks röst. Du ligger ensam i din
säng. Fönstret är öppet. Det är sommar. Om det var någon hos dig
i sängen skulle du vara nö jd. Men du är ensam, och det är mycket
sent, och du ligger där och iyssnar och lyssnar, och du hör ljud
därutifrån, som kommer från millioner sorande människor, från
kloaklock, som låter höra ett dubbelt smällande, när en taxi kör
över dem, från ångbåtar långt borta med hesa sirener. Du hör
faktiskt ingenting speciellt, bara som ett slags allmän andhämt-
ning. Du stönar litet, och det förefaller som om det är precis sam-
ma liud som hörs utifrån staden i natten. Den enda plats du kan
höra detta oå är New York. "

BOYD,-orkesterns allt i allo, kom i gången, Duke tog tag i
honom med handen. "Vilken tid skall vi ta tåget i morgon", fråga-
de Duke. "Klockan 7 på morgonen", sade Boyd uppmuntrande.
"Fan anammal" utbrast Duke. "Du kan siälv inte sova sedan fåglar-
na vaknat, och därför vill du inte att någon annan skall sorza. Du är
inte normal. Du kan inte sora efter soluppgången" Dukes röst var
bitter. "Du byter tåg, annars får vi inte sor,a!". Boyd fortsatte fram
genom gången, muttrande för sig själv, och Duke mumlande:
"Han kan inte sora efter soluppgången och han vill inte att någon
annan skall göra det heller".

Två ungä soldater kom fram för att be om hans autograf.
Sedan Duke skrivit autografen stannade de kvar för att prata. "Min
favoritlåt är In a Sentimental Mood", sade en av soldaterna.
"Denlar en av de där spontana sakerna," sade Duke. "Det lar efter
en dans i Durham, North Carolina, och de ställde till med en fest
för mig. Men det var något fel med festen. TVå flickor talade inte
med varandra. En flicka hade tagit en pojke från en annan och den
senare sade oavbrutet: "Att bara tänka sig, att just hon skulle ta
min karl ! " Jag satt vid pianot med en flicka på varsin sida och jag
försökte lugna dem, förstår ni. Och jag sade: "Låt oss göra en
sång." och så blev det In a Sentimental Mood, och när iag var
färdig, kysste flickorna varandra och blev vänner."

Andra passagerare hade kommit underfund med att Duke tala-
de om sin musik och en liten grupp samlade sig kring honom.

"Hur rar det med Clarinet Lament", frågade en av dem. "Det
var bara någonting för Barney Bigard att spela." sade Duke. "Vi
glorde den så att säga tillsammans, man sitter ner och försöker
med det eller det och till slut kommer man på någonting och så
skriver man ned det."

"Och Awful Sad då?"
"Det är en vacker sak" sade Duke. "Det är mycket litet att säga

utöver titeln, sedan iag skrivit den, frågade jagvad jag skulle kalla
den och någon sr,arade." Kalla den awful sad. 'Jag fingrade ut den
på pianot. Det rar sent på natten. Den hade en vacker stämma för
Arthur Whetsol, en racker, innerlig stämma. Jag ryser, varie gång
jag hör den."

En person frågade honom om Solitude och då berättade Duke:
"Jag skrev den i Chicago på tlugo minuter, medan vi väntade på en
grammofoninspelning." Den andra orkestern, den som spelade
före oss, var försenad och jag skrev den och höll notpapperet mot
en giasvägg. När vi sedan gick in, blev den den första sak, som vi
spelade in. Lludteknikern nästan grät. Den uppfyllde alla. Att få
människor att gråta det är musik när den är som högst. Mina
sånger hade en tendens på den tiden att bli klagovisor. Det fanns
alltid den där melankolin i dem. Man behandlar samma melankoli
igen från olika synpunkter."

Ett reportage skrivet av Richard O. Boy-
er. Oversättningen stundtals diskutabel
men återges i ursprungligt skick. Det bör-
jade publiceras i tidningen Estrads okto-
bernummer 1915 och fortsatte t.o.m. mai
1946, sammanlagt åtta avsnitt.

Del7.
Duke tycktes få för sig att konversationen

hade blivit för känslosam och han böriade
tala om sin aptit, vilket han ansåg vara natio-
nell för att inte säga internationell, i omfatt-
ning. Efter en hahtimmes föredrag om olika
maträtter på olika matstäilen runt om i värl-

den började Dukes publik se lite skrämd ut och han verkade rätt
imponerad siälv.

Några av passagerarna ville framställa flera frågor men Duke
hade arbetat sig fram till den situationen, att han måste gå till
restaurangvagnen. Där, mellan tuggorna, avslutade han diskussio-
nen om sin musik med sin nye vän, den som hade föl jt honom till
restaurangvagnen.

"Tag till exempel Harlem Air Shaft," sade Duke. Så många
saker försiggår i en lufttrumma (airshaft) i Harlem. Man hör slags-
måI, man känner matdofteq man hör förälskande par. Man hör
intimt skvaller flyta ner. Man hör radion. En lufttrumma är som
en stor högtalare. Man ser grannens tvätt. Man hör raktens hun-
dar. Man känner kaffelukt. En underbar sak, denna doft. En luft-
trumma har alla kontraster. En kokar torkad fisk och ris och en
annan har en stor kalkon. Hustrun till han med fisken är en fin
kokerska, hans med kalkonen är inte bra." Duke skrattade. "Man
hör folk be, slåss, snarka. Jitterbugs hoppar upp och ned oranför
en.Jag försöker teckna allt detta i Harlem Air Shaft."

Nu lar det mörkt ute och Duke tittar ut i natten. När han såg
att månen \,ar uppe sade han "Bombers Moon, jag skall skriva en
sång om den". Dukes vän frågade honom om Saturday Night
Function. "Den är från den gamla tiden med knytkalas," sade han.
" När jag var ung reste jag omking med ett original som hette
Lippy och med lames P fohnson, en av de finaste pianisterna.
Han kunde verkligen spela piano. lag kan cinnu höra Lippy
komma in i ett hus klockan fyra på morgonen och ropct: "Det är
Lippy, och jag har med mig lames P !" Vi låg till sängs och hörde
när dörren flög upp, Lippy skrek: "r{rick upp allesamma ns och
damma av pianot så att fames P kan spela!" AIla samlades runt
pianotochlames P skoiademed dem, retade detnlitetnär debad
om en melodi. Han sa: "Ar det den hrir du menar?" elkr "Går den
så här?" och så till slut satte han igång med att spela den. Det
vardramatiskt.

Duke tände en cigarett. "På det sättet skulle hela väriden ra,"
sade han. 'James P. var en konstnär och folk ville höra honom vid
vilken tid på dygnet som helst. Nu för tiden vill alla veta ditt
ursprung. Jag skulle vil ja bygga en stad på det sättet. En kille har en
ny tavla eller ett poem, som han vill att folk skall ha nöje av
klockan fyra på morgonen, och det är all right. Jagvill bara ha en
bungalows, så att vi alltid kan knacka på varandras fönster och
promenera in och sitta ner och börja spela på någons piano utan
att förolämpa någon." Han var tyst ett ögonblick och så sade han:
"Jag gillar den där stadsiddn." Han tänkte efter en stund, "Jag gillar
verkligen den där stadsid€n lag tror att jag skall kalla staden Peace-
ful Haven."

Duke Ellington och hans sexton medlemmar i hans jazzorkes-
ter är ganska överraskade över den undersökning som giorts för att
bringa klarhet i deras ungdomliga fyllor, baksmällor och dumhe-
ter. Undersökningen har giorts av uppriktiga historiker, som är
angelägna att få fram förbindelsen mellan ett utsvävande le'"nads-
sätt och konst. Det ger anledning till ett milt beklagande bland
Duke och hans kollegor. Deras eskapader hade helt enkelt inte den
rosenfärgade extravagans, som anses höra till god tradition inom
jazz. Fastän de försökt, kunde inte Hugues Panassi€, den franske
kritikern, och Robert Goffin, den belgiske, upptäcka något speci-
ellt om Duke och hans band. Man jämförde detta med Buddy
Boidens attrakti degeneration, somvarsåupptagenmeddamer-
na att han inte hann med musiken eller Leon Rappolo, som blev
sinnesjuk genom att röka mariiuana. Spriten var en annan faktor
som knäckte Bix Beiderbecke, som dog 1931 av dryckenskap. El-
lington ursäktar sig. Han anser, att om han bara hade vetat för
åratal sedan den konstnärliga betydelsen av sina tillfälliga sned-
steg, så skulle han ha fäst mer uppmärksamhet vid dem och kom-
mit ihåg dem för eftervärlden. Han beklagar att han inte visste vid
den tiden, att hans snedsteg skulle tillhöra historien. "Jag skulle ha
fört en dagbok," säger han.
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The AESTHETICS OF DUKE ELLINGTON,S SUITE,S:

THE CASE OFTOGO BRAVA
BYSTEFANCZENNI

One of the most controversial aspects of all the critiques of El-
lington concerns the aesthetic of his great works; from Creole
Rhapsody onward, his suites have been the subjects ofa lively
debate that ultimately addresses the very definition and nature
of iazz. Seldom have Ellington's suites met with the approral of
the critics, who have raised two mutually interdependent objec-
tions to them:

1. they betray the most authentic, profound nattre of iazz
2. they have no structural unitt no coherence of motive, and

are weakened by the compose/s inability to control large forms.

The first of these objections dates back to the early thirties, to the
publication of Reminiscing in Tempo, which unleashed a violent
debate (see Hammond 1935 and Archetti 1936). To modern ears
that diatribe sounds outdated. We have since understood that
the idea of jazzis subject to mutation, to continuous redefini-
tion; it involves with the transformations in the relationship
that the musicians, the public, and the critics have always had
with iazz music (DeVeaux1991).

Unlike the first, however, the second obiection - the one
about structural unity - is still very widespread and is propoun-
ded by some very authoritative critics and scholars (a good ex-
ample is the position adopted by Max Harrison (1964). This objec-
tion is voiced against practically all of Eilington's suites (with the
typical exception of Reminiscing in Tempo), essentially accu-
sing the composer of being incapable of giving his longer works
a real unity of theme, of not knowing how to manage the deve-
lopment of a motive, and of having composed - especially after
the Second World War- suites that are no more than strings of
separate pieces. These separate pieces, the argument continues,
are held together not by any profound relationship between the
pieces themselves but by criteria outside the music, at times
explicitly descriptive, at other times abstract (such as literary de-
dications or dedications to a given country continent, city, etc).

Ultimately, Ellington is accused of being unable to master
the techniques of composing for large forms, a weakness that
only underscores the fact that he was not familiar with such
composers as Haydn, Mozart, Beethoven, or Schumann. Howe-
ver, it is a mistake to base an understanding and appreciation of
Ellington's suites on the aesthetic criteria used to judge Europe-
an classical music, especially European music of the classical-
romantic period. The question of the success or failure of
Ellington's larger compositions needs to be addressed from a com-
pletely dif ferent viewpoint.

Writing about vernacular music, Thomas Brothers (1997 , I7O)
succinctly defined the role playing by aural transmission and
transcription: "Vernacular music may be written down at any
time, for one purpose or another, and one genre or another may
even give rise to tradition that is conceived and disseminated in
writing. But, substantially, vernacular music evolves indepen-
dently of notation." This is exactly how iazzhas developed. It is
music based on an aural tradition, it has evolved against an ur-
ban industrial background, and it has spread in no small part by
means of "secondary aurality" (Ong 1982) such as the radio, the
record, and the video.

Aural traditions have their own unique ways of transmitting
knowledge, both on the level of how they work on their phrases
and on formulas and the ievel of the overall form. (1) Because
sound is not permanent, but fleeting and volatile, and writing is
not the most important way in which it is transmitted, music
and poetry based on aural tradition rely on our memory for their
survival. In terms of content, the most effective way of fixing
the information for posterity is by repetition, which leads to
elaborations on formula of the material. Because it is notoriously
difficult to manage large forms in terms of memory alone, aural
cultures are incapable of organizing forms constructed of orga-

nic relationships forms that make use of developments and ela-
borate cross-references with internal transformations that refer
both forward and backward within the composition. Instead, they
Droduce additive forms, where episodes tacked on like modules
ireate a simple linear sequence. This kind of macrostructure is
used in the enics attributed to Homer and in traditional African
genealogies: the poet learns a certain number of episodes by rote
from his maste! then gradually adds others on his own inven-
tion, which he turn teaches to his apprentice. The natural limits
of memorization inhibit the development of complex psycholo-
gical and time relationships. This method of presewation is the
difference between the hero ofthe epic and the characters ofthe
nineteenth-century novel: on the one hand, the Homeric bards
subjected Odysseus to one adventure after another without ever
substantially altering his character; Dostoyevsky was able to crea-
te the complex character of Raskolnikov in Crime and Punish-
mentbecarse he was writing. He was thus able to control and
elaborate on what he had created and to refer himself and his
reader back to specific events that had taken place hundreds of
pages earlier to äxplain new narrative and psychological conse-
quences (see Ong 1982; Small 1987).

Something very similar happens in music. As Curt Sachs
(1962) has shown, in music with aural tradition, large forms are
often reduced to a collection ofdifferent episodes; frequently;
the only thing that holds them together is their function, as

with certain African funeral rites or a series of celebratory dances
that are related to each otheq, as was the case at the court of Louis
XIV in France. But when music is created and transmitted in
written form, additive structures are less frequently found. The
fugue and the sonata form, for example, are clearly the result of
a control of form that is exercised on the written page, enabling
motives to be extrapolated, elaborated, and distributed organical-
ly in the score and in structures that may be quite extensive.

ln jazz, amrsic that is essentially based on an aural tradition,
the forms are mainly additive. The clearest example of this is the
chorus - a brief structure that is repeated in a virtually unlimited
sequence of the same module. Extended forms also have additive
structures; a suite is a series of separate pieces Srouped as a single
composition. From a purely formal viewpoint, jazz composers,
inspired byAfrican performance practices, tend to be less interes-
ted in the horizontal dimension (development) than in the ver-
tical dimension of overlapping musical layers; we can find them
in the simplified two dimensions of ragtime, the New Orleans
polyphony that is divided into various Ievels of registet, the over-
lapping riffs of the big bands in the swing era, the vertical struc-
tures of Afro-Cuban bop (Manteca), Charlie Mingus's "rotary
perception," George Russell's pyramids of ostinato, and
Anthony' s pulse tracks (Zenni, 1994a).

The main objection that is raised against Ellington's suites is
that they have no formal unity. What is usually meant by formal
unity is unity that is achieved by elaborating and development
motives organically. And yet many great masterpieces of Western
classical music lack any organic formal unity, for instance, Jo-
hann Sebastian Bach's suites, Philippe de Vitry's medieval mot-
ets, Johan Cage ' s Sonatas and Interludes, and Charles Ives ' Fourth
Symphony. In fact, the concept of formal unity" is not riSidly
defined. It is historically determined and changes profoundly
from place to place and over time. The development in the classi-
cal and romantic sense - as in the sonata form - is a typical tool
used to attain unity, but it is only one of many possibilities and
cannot be considered the sole method of formal unity.

7 . For an examination of the mechanisms and the consequences of
the relationship between aural transmission and writing in im-
provisation and in jazz composition, see Zenni (19BBb).

wiII continue in the next issue


