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Mest hørt – men kanskje bitte litt uhørt?
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1959 – It was sixty years ago today
 – Miles ‘n Coltrane taught the bands to play!

 Hva skjedde i 1959?

 The Day the Music died – Don McLean i låta American Pie (1971)

 Feb. 3, 1959: Buddy Holly, Ritchie Valens og JP Big Bopper Richardson i flykrasj i Iowa

 R.I.P.

 (Warren) «Baby» Dodds – 14. februar

 Lester Young – 15. mars

 Sidney Bechet – 14. mai

 Billie Holiday – 17. juli

 Metropol åpner i november 1959 med tirsdagsklubb
i lokalene til Hotell Metropol i Akersgata i Oslo
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Verkets storform

 Preludium
 MJQ & Guests, Third Stream Music (1959)

Missa Cathecumenorum

 Introitus 
 Charles Mingus and his Jazz Groups, «Mood

Indigo» fra Mingus Dynasty (1959)

 Actus Paenitentialis
 1959: Jazz i Norden

 Kyrie & Gloria
 1959: Fra hard-bop til cool

 Lectio & Interludium [ = Pause!]
 Miles Davis på TV 1959

Missa Fidelius

 Credo (eller Fugae tempus)
 Changing times

 Sanctus
 Hardbopens uutholdelige letthet

 Agnus Dei
 Modalitetens frigjørende tyngde

 Libera Me
 Frie former – frijazz – freebag

 In Paradisum
 En foreløpig oppsummering?

 Extroitus & Postludium
 Miles Davis/Gil Evans, Sketches of Spain (1959)
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Straks man nevner 1959

 tenker mange (de fleste?) på modal jazz,

 hvilket er svært naturlig i og med at Miles Davis’ «Kind of Blue ble spilt inn og utgitt dette året.

 Den suverent mest solgte jazzskiva i verden (men langt unna tallene til Michael Jackson & co).

 Men det skjedde så mye mer nyskapende enn det.

 og modal jazz var absolutt ikke nytt i 1959.

 Den hadde allerede en lang historie!

Noko døyr,
so nytt kan fødast,
anna formast um.

Men aldrig døyr
ordet om jazzen, 
han er eit gjetord verd.
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1959 er et vannskille

 – et tidsskille mellom komplisering og forenkling … og ny komplisering

 Det blir jo nesten dialektisk a la Hegel, dette her! … Vakkert, ikke sant?

 Et år der nye stemmer sto fram 

 Et år der nye uttrykk ble framført

 Et år der etablerte uttrykk fant nye veier

 Et år der noen uttrykk mistet energien
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Vertikal forenkling – horisontale linjer

 I 1958-59 var drivkrafta stor for å frigjøre seg fra akkordskjemaenes tyranni!

 Be- og hard-bopens vesen er serien med akkorder, og utfordringen er å skape god musikk av 
dette.

 Miles Davis sa det slik i et intervju med Nat Hentoff i 1958;

 «… at the end of 32 bars, the chords have run out and there's nothing to do, but repeat what 
you've just done—with variations. 

… a movement is beginning [in jazz] away from the conventional string of chords, [with] a return 
to emphasis on melodic rather than harmonic variation. There will be fewer chords, but infinite 
possibilities as to what to do with them»
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Det var bare én musiker som kunne se

 mulighetene for forenkling i økt kompleksitet!

 John Coltrane!

 For hver mulig akkordovergang, hadde John Coltrane opp til 80 forskjellige 
harmonisk/melodiske måter å takle dem på!

 Gjennom denne paletten ble det enkelt … for Coltrane!

 Men som Miles Davis skal ha sagt, etter å ha klaget på at Coltranes soli ble så lange:

 «Do you have to use all of them, every time?»
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1959: Minst 500 utgitte jazz-album (LP)
 En 14 siders liste!

 Mange kan forbigås i stillhet!

 Noen av disse har satt spor etter seg

 – og noen få av disse 
skal vi se nærmere 
på i kveld

 Men aller først:

Tygg på dette:
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Her er noe å tygge på
 Listen!

 Sarah from Sahara

 Rec. (ca.) August 1917 in New York [Pathé mx. 66671]

 Noen som kan si meg hva dette er?

 Tips: Det har en slags kopling til Norge – ca. 60 år seinere!

 Dette er Eubie Blake’s aller første innspilling!

 Eubie Blake Trio,

 med to pianister + trommer

 Sannsynligvis Elliott Carpenter (p) og Buddy Gilmore (tr)

 Alle tre var på dette tidspunktet med i James Europes Society Orchestra
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Dette var altså drøyt 40 år før 1959 –
 Now for something completely different:

 Listen once more!

 «Karin’s Mode»

 8. eller 9. mai 2018 i Halden

 Med Atomic,

 Fredrik Ljungkvist ts, Magnus Broo tp, 

 Håvard Wiik p, Ingebrikt Håker Flaten b, 

 Hans Hulbækmo tr

 fra deres nye plate på ODIN, Pet Variations

 Dette er altså nesten 60 år etter 1959!

Etter at vi er ferdige i dag, kan du på veien hjem tenke på følgende:

 Hvilket av disse to musikk-uttrykkene ligger nærmest musikken fra 1959?
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Så la oss gå til verden før 1959 – tilbake til 1958!
 Tenk deg følgende

 Du er i New York, det er mandag 21. april 1958.

 1959 er fortsatt i framtida, sjokket etter russernes Sputnik 1&2 er 
fortsatt stort.

 Laika – som har vært død siden midten av november – falt ned 
med Sputnik 2 for en uke siden.

 På Manhattan kan du støte på 27 år gamle Sonny Rollins, som 
i mars fullførte den kommende utgivelsen «The Freedom Suite». 

 Miles Davis – som fyller 32 om en måned – fullførte samtidig ei plate som også vil komme til 
sommeren, «Milestones».

 Med sin kvintett, med John Coltrane tilbake i bandet, og med sin nye pianist, 28-åringen Bill 
Evans, skal Miles åpne på fredag (25. april) på Café Bohemia
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Birdland, 1678 Broadway, 21. april 1958

 På scenen kjenner vi igjen ….

 Hank Mobley ts, Lee Morgan tp, Curtis Fuller tb, Tommy Bryant b,

Ray Bryant p, Charles «Specs» Wright tr Billy Root ts

 Med unntak av Mobley og Fuller, alle unge musikere fra Philadelphia!

 I det vi kommer inn, starter de opp med å «trade fours», 
fire takter på hver, over temaet til en nå i 1958 velkjent 
12-takters blues … 

 Vi er trygt og godt plassert i hard-bopens hjemland!

 Men hvilken blues er det?
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 Walkin’ 

 aka. «Gravy»/«Gravey», «Weirdo», «Sid’s Ahead»

 skrevet av – eller ikke av – Richard Carpenter

 «Chet wanted to kill him, literally. Carpenter is remembered as the greatest leech 
the jazz world has ever known.”

 eller av Gene Ammons, eller Jimmy Mundy, eller Miles Davis, eller 
Lucky Thompson

 Da Walkin’ ble spilt inn av Miles Davis 29. april 1954, 

 var det etableringen av hard-bopens dominante design!

 Men hard-bopen har i april 1958 snart utspilt sin ledende rolle, 
sin posisjon som avantgarde!

Bluesen som ga hard-bopen et ansikt
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Og så … endelig er det 1959!
 Å skjer’a?

 I Norge … lite!

 Jazzbasen.no angir ingen utgivelser i Norge. To opptak, Rowland Greenberg og Magni Wentzel.

 Ett opptak på Jazz in Norway 1950-60 – Cool, kløver & dixie, muligens fra 1959

 Mikkel Flagstad kvartett

 All the things you are

 Med Einar Iversen p, Ivar Børsum b, Arnulf Neste tr, og Flagstad ts

 Penguin Club, Oslo, ukjent dato 1958-59

 Mikkel og Pastor’n er i slag i kveld, så vi unner oss å lytte til noen kor fra disse to.

 I Verdensrevyens kåring av årets jazzmusikere er det kun to nye navn, som årets 
mannlige vokalist, Jan Høiland, og som årets kvinnelige vokalist, Karin Krog.

 Men et par nordmenn er svært aktive på platefronten i 1959,

 Bjarne Nerem og Egil «Bop» Johansen

 Men det var ikke i Norge …
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Bengt-Arne Wallin & his Tentet

 Norwegian highway (Wallin)

 9. november 1959, Stockholm

 Fra Svensk Jazzhistoria vol. 8 1956-1959, Topsy Theme

 med bl.a. 

 Egil Bop Johansen tr Rune Gustafsson gitar

 Åke Persson trombone Arne Domnerus altsaksofon

 Bengt-Arne Wallin trompet Rolf Blomquist tenorsaksofon

 og Bjarne Nerem ts (solo)

 Vi tar oss tid til et lite utsnitt!
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Meanwhile … back at the Apple

 I løpet av de 12 månedene i 1959 ble jazzen snudd på hodet.

 La meg beskrive min egen ungdoms inngang til jazzåret 1959.

 Den skjedde i 1971 … tror jeg det var … ved kjøpet av en av mine aller første jazz-LPer. 

 Men den begynte tre år tidligere!

 På ungdomsskolen i Asker kjøpte jeg billetter til skoleteatrets sesong 1967/68:

 og oppsetningen av operaen Porgy and Bess i Operaen – i Anne Browns regi – 7. september 
1967 – var inkludert!

 Med John Fleming som Porgy, Martha Flowers som Bess – og Claude Williams som Sportin’ Life

 Jeg falt – umiddelbart og totalt – for George Gershwins musikk. 

 Så oppdaget jeg at Miles Davis og Gil Evans hadde ei plate med musikken,

 Innspilt i 1958, og sluppet i 1959!
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Porgy and Bess
 Så da måtte jeg skaffe meg

 Miles Davis’ og Gil Evans’ mesterverk «Porgy and Bess»

 Men jeg oppdaget raskt at dette jo var så uendelig 
mye mer enn en gjengivelse av George Gershwins musikk.

 Dette var en total nykomponering av stoffet, med helt nye harmoniske grep.

 I loves you, Porgy

 innspilt 18. august 1958

 med et 17-manns orkester – 15 blås + bass (Paul Chambers) og trommer (Jimmy Cobb),

 samt Davis og Evans.

 « . . . when Gil wrote the arrangement of ‘I Loves You, Porgy’, he only wrote a scale for me. No 
chords ...»

 Omskrivingen – og Miles’ solo – svever over et hav av en F-dur skala – eller i modale termer – en F Ionisk 
skala
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Men før vi fordyper oss i de modale sfærer
 La oss se på noe av det andre som ble gitt ut i 1959. 

 I første omgang holder vi oss i hard-bopens rike:

 Horace Silver ga ut to plater dette året, med ett av sine aller beste band!

 Fingerpoppin’ og Blowin’ the Blues Away,

 Begge på Blue Note, 
Fingerpoppin’, #4008, Blowin’ …, #4017

 Her er Horace Silvers egen meditative «Peace» 
fra Blowin’ …

 Innspilt 30. august 1959 hos RVG, med

 Blue Mitchell tp Junior Cook ts

Eugene Taylor b Horace Silver p

Louis Hayes tr
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1959 var også året for nye stemmer
 En av de nye stemmene jeg vil løfte fram er …

 Nina Simone
 og nei, hun var ikke bare en soul-vokalist!

 Hun var – ved siden av å være en nyskapende jazz-vokalist 
– også en eminent jazz-pianist!

 Selv om hun kan ha noen rare s-er!

 Her er hun fra plata «Nina Simone at Town Hall» –

 tatt opp i konserten 12. september 1959, som gjorde denne klassisk utdannede musikeren til et stort jazz-
navn,

 konserten som ble hennes store gjennombrudd!

 Her er «Black is the Colour of my True Love’s Hair» – en av hennes signaturlåter
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Nei, vi har ikke glemt de gamle (fortsatt unge) heltene
 Tenk på hvilket sammentreff det er: 

 På akkurat samme dagen, mandag 2. mars 1959,

 som Miles Davis et al. spilte inn «So What», i New York,

 sto Sonny Rollins på scenen i Nalen i Stockholm!!

 Kanskje det skjedde samtidig?

 Med Henry Grimes på bass, og Pete La Roca på 
trommer gjorde trioen:

 Sonny Rollins’ – eller kanskje var det ikke hans? – låt:

 Muligens den beste innspillingen – overhodet – av 

 «St. Thomas»
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Chico Hamilton var i 1959 et velkjent navn
 Denne odde trommeslageren som med sitt band satt med (nesten) bare overkropper 

og øvde på Newport-festivalen 1958,

 vi så dem alle i filmen «Jazz on a Summer’s Day»

 Så: I 1959 slapp Hamilton ei strålende ny plate

 «Gongs East!» 

 Innspilt i Los Angeles, 29. desember 1958

 der vi fikk høre denne nye stemmen:

 Eric Dolphy

 Ikke minst på bass-klarinett på tittelsporet

 Listen!

 Chico Hamilton, tr Nathan Gershman, cello
Dennis Budimir, gitar Wyatt Ruther, bass
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Orrin Keepnews var på mange måter

 den som gjenskapte Thelonious Monk som en moderne bop-musiker i 1959, gjennom 
sitt nye plateselskap Riverside,

 Men på mange måter hadde han liten peiling!

 Som da han skulle lansere Monk for et klassisk orientert 
publikum, og inviterte Hall Overton

 til å gjenskape Monks musikk for et stort band i konsert i 

 New Yorks Town Hall, 28. februar 1959

 Alle sier dette «gikk på trynet», men bare lytt. 

 I beg to differ! … 

 Her er Monk’s «Off Minor» med

 The Thelonious Monk Orchestra
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Hvor ble det av kuul-dzjæzzen?

 Kan vi snakke om cool jazz i 1959, hva betyr begrepet?

 som avantgarde?

 Men den var fortsatt levende!

 En av 1959’s nye plater var 

 «Art Pepper + Eleven», utgitt på Contemporary Records,

 som følger opp den strålende 1957-plata «Art Pepper meets the Rhythm Section»!

 Her får vi servert en glitrende versjon av «Move», kjent fra Birth of the Cool-prosjektet til 
Miles Davis et al. i 1949

 men også
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Anthropology!

 Kanskje det aller mest kjente av Charlie Parkers 
kontrafakta 

 her over akkordskjemaet til «I Got Rhythm»

 Også kjent som «Thriving on a Riff»

 innspilt 28. mars 1959

 Men mer enn det, her velger Art Pepper å spille
klarinett i arrangementet av dette klassiske be-bop-temaet.

 Med:

 Al Porcino & Jack Sheldon, tp Dick Nash, tb
Bob Enevoldsen, Bill Perkins, ts Vince De Rosa, fr-h
Bud Shank, as Med Flory, bari-s
Ross  Freeman, p Joe Mondragon, b
Mel Lewis, dr
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Half Note, 289 Hudson Street, just west of SoHo
 På scenen tirsdag 3. mars 1959 (!) møter vi Tristano-elevene

 Warne Marsh (31), tenorsaksofon og Lee Konitz (31), altsaksofon

 med Bill Evans på piano, Jimmy Garrison på bass og Paul Motian på trommer.

 Her er de med Konitz’ egen «Subconcious-Lee»
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Interludium/Pause
 Fra TV-serien The Robert Herridge Theatre

 The Sound of Miles

 Miles Davis Quintet with Gil Evans and his Orchestra

 CBS TV  2. april 1959

 Innledningen til Robert Herridge: «There are many ways of telling a story. What you're listening to now, the 
music of Miles Davis, is one of those ways» referer til at …

 TV-serien var først og fremst opplysnings-TV om litterær «story-telling», og den gjorde og omtalte 
dramatiseringer, i form av TV-teater, av historier av John Steinbeck, Fjodor Dostojevskij, Ernest Hemingway, 
William Shakespeare, ….

 1. So What

 2. The Duke

 3. Blues for Pablo

 4. New Rhumba

 5. So What (reprise – short exerpt)


