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tor succ6
fiSr Ellington
p e siiket var efterla-ngtat och rrots .rapporrcrPom morsatsen var publikintresset, itmin-
stone i det ndrmaste, si stort som vdntat.
Kungl. Tennishallen fcircfijll nlmligen att
vara na'stan fylld vid den konsert jag hcirde,
den fcirsta pi tisdagskvdllen. Der blev en
minnesvdrd ja.zzafton ur minga synpunkter.
En susning gick gcnom salongen nlr Duke
med samma leende som han visar pi alla
fotograficr stcg upp pi estraden till tonerna
av nTake the A-train". Hans fcirediimliga
sltt att prese ntera orkesrcrn och nummer
och hans tre vliga upprra-dande pi sccnen
gjorde att han genasr frin bcirjan lick perfekt
kontakt med publiken. Overhuvudtaget var

l3H. 
,no*t""nship av h6gsta klass alltige-

Till en bcirjan var man mycket fiirtjusr i
utformningen av programmet. Der inleddes
med nigra Ellington-favoriter frin 3o-talct,
bland dem "The mooche", och orkestern och
solisterna spcladc lika fini som man vlntade
sig av dem. Si kom ett modernare nummer

"Newport up". Det var inte precis lyckat.
Tcmpot var fijr hastigr och ingen av de rre
solisterna, Clark Terry, Jimmy Hamilton
och Paul Gonsalves gjorde nigra mlrkligare
insatscr. Mcn habiit var det, med undantag
fcir Gonsalvcs, som jag tycker spelade ganska
svagt. Dlrefter kom ett nummer som gjorde
att dgonen lyste pi minga bland dcn stora

Duke fick omedel-
bort koniokt med
publiken.

skaran gamla inbitna Ellington-fans som sart
i salongen: Harry Carney broderade fram
'Sophisticated Iadyo. flxn spelade kra[t[ullt,
smidigt och med hjlrta. Slngaren Ozzie Bai-
ley srod f6r nlsta soloupptiadande. Ur ,A
drum is a woman) sjcing han den charm-
fulla -Vhat else can you-do wirh a drum..
Han gjorde det hyggligt, men nigot stdrre
ackvisition fcir orkestern Ir han inte. Det
visade han speciellt i ,Do nothing till you
hear from meo.

Kvillens fcirsra-nyh_et hette *El garro" (?),
ett solonummer fdr fyra trumpeter, friimsr
dock lancerande Cat Anderson. Han gjorde
nog e mellertid der minst starka intrycket.
Bide Clark Terry, Harold Baker och Ray
Nance spelade i mirt tycke mcra hijrvlirda
solon. Men nigon anledning atr klagr pi
Cat Anderson finns inte. Han Ir en skicklig
rrumpetare, och hans hdjdgenre a-r ju en li-
ten krydd.r fcir orkesrern ur publiksynpunkt.
Overhuvudtaget fir man siiga att maken til1
trumpetsektion knappast torde finnas i r-ri-
gon annan ja.zzorkester.

Johnny Hodges kom sedan, han sigs, h6r-
des och segrade. "Jeep's blues" vir hans
fijrsta nummer, och bide han och orkestern
musicerade ijverdidigt fint. Dar fanns ingcn-
ting av sentimentalitet hos honom utan tor.len
var klar och fast, och han spelade blucs
med lkthet och fantasi. "All of me> var
kv?illens andra nyhet, ett kul arrangemxng,
.da-r tre tromboner bildade baksrund till
Hodges' sminlrta och luftiga exlonerande
av stycket. Dcn lar visst komma pi skiva,
opi Philips", som Dukc Ellington di och
di skojade om och gjorde reklam fdr under
aftonens lopp.

Sam Voodyard trummade fram den uedje
nyheten fdr oss hdr i Sverige. Titeln var
nHi-Fi-Fo-Fumu, och dct var inte speciellt
trikigt utan skickligt gjort. En bidragande
orsak till det vrr utan tvivel. att orkestern
di och di kom in med ett chorus och gav
omvlxling it det hela.

Ett potpurri pi Ellington-melodier genom
decennierna blev kvlllens huvudnummer, och
dlr fick man htjra bide 3o-, 4o- och yo-
tale ts stycken, tyvirr meit fragmentariskt
men a-ndi urma-rkt spelade. Jag tror att det
var oSatin doll" som jag speciellt flste mig
vid pi grund av blSsersektionens utsijkt fini
spel. I ctt par nummer, bl. a. oIt don't mean
a thing" sjting och agerede Ray Nance, och
klnske der retade en del, men i si fall var

det deras eget f€l, fdr han var ganska ofrlr-
arglig och trivsam pi det hela taget.

Ja, si vlntadc man sig aftonens klimax,
en ling fiiljd av orkesrernummer och en upp-
visning av orkestcrn av "gediget" slag, si att
man verkligen kunde fi begrepp om hur br.r
den liter i verkligheten. Men de numren kom
aldrig. uDiminuendo and crescendo in blue"
spelades visserligen med det linga tenorso-
lot av Gonsalves och allting, men det blev
inte nigon hcijdpunkt alls. Orkesrern musi-
cerade fcirnlmligt, men Gonselves a'r nu tyd-
ligen, att dtjma av denna konsert och lven
i nigon min av skivor, inte nigon stiirre
musikant. Vad som bl. a. var svirt under
konscrten var hans ton, som var luddig och
oskcin och dcssutom fdrefdll han mig.rrt
spcla utan linje och konsekvens. Si som jeg
fartade det blev det mest fraser utan sam-
manhang.

Trots allt blev man ailtsi en hel del be-
sviken eftcr konserten, inte pi grund av det
som var dlr men pi grund av det som ute-
ble v. Frirestiillningen varade r timme och
z; minuter, och det dr i och fcir sig en idea-
iisk tid frir en jazzkonsert, som mycket siil-
lan til att hilla pi hngre. Men som Duli.e
hade byggt upp sitt program fordrade det cn
avslutning i stil med vad jag ovan anryrt.
Varfdr fick vi inte hdra ett par av de stora
orkesternumren, glrna de kdnda uRing them
bells", "Rockin' in rhythm", ,C jam blues"
eller lika glrna nigra nya sakcr. Det hade
till och med v:rrit alldeles urma-rkt med nig-
ra Ellington-arrangemang pi knnda melodier
som t. ex. uRoyal garden blues" eller nigot
liknande. Etr par tre sidana stycken till och
konserten hadc varit "rdddado fdr bide pub-
liken i civrigt och mig.

Nu fir man vara glad fiir vad som bjiids
och hoppas att det skall bli miljligt att ater-
igen hiira orkcstern hlr. Aven om de skulle
spela ett liknande program, vet jag att j:g
kommer att g5. dit' 

A. R. o.

Uppifrdn fr.v.r Poul Gonsolves och Ozzie
Boiley, Quentin Jockson speciolist p& cup-
sordin, tekniskt skicklige Som Woodyord,
skdmtoren Roy Nonce soml nedersl Clork
Terry, Poul Gonsolves, Jimmy Homliton

och den fontosiisko trumpetsektionen.
Johnny Hodges 6r forlforonde en eno-

stdende solist.
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