JAZZENS HISTORIA

sammanfattat av Rickard Carlsson

Buddy Bolden's Band Den första "jazzorkestern", Bolden spelade kornett, kallades "Kid" ,
New Orleans, danssalong i Storyville, repertoar: rags stomp och blues,

Scott Joplin (1868-1917) Svart självlärd pianist fr Texas, introducerade Ragtime med inflytande
från marschmusik, ej improvisation, det såldes mkt "rags" på noter 1900-1920, "The entertainer",
"Maple Leaf Rag" 1899,

The Original Dixieland Jazz Band 1921 "St. Louis Blues", Vita från New Orleans som lärt sig
spela som de svarta pionjärerna, Spelade in världens första jazzskiva 1917, betydde mkt för att sprida
jazzen på skiva dock ej så mkt för j. musikaliska utveckling

Jelly Roll Morton Red Hot Peppers (1890-1941) 1926 "Black Bottom Stomp", (Creol=spansk el.
franskättlingar el. blandning mellan vit och svart, blev ny medelklass), Pianist, komp. & arr., kombinerade
trad. New Orleans stil med modern solistisk jazz, noggranna arr och insp., valde ut de bästa
instrumentalisterna, betydde mkt för j. vidare utveckling, verkade i Chicago,

King Olivers Creole Jazz Band (1885-1938) "Dipper Mouth Blues", Ledande svart musiker i
New Orleans, flyttade till Chicago 1918, spelade kornett med olika sordiner, spelade in skivor 1923,
Louis Armstrong på 2:a kornett,

Bix Biederbecke (1903-1931) Vit kornettist fr. Chicago, mjukt och lyriskt återhållsamt spel,
1927 "At the Jazz Band Ball"

Sidney Bechet (1897-1959) Betydelsefull klarinettist och sopransax., flyttade fr. N.O. till
Chicago 1917, stort vibrato,

Bessie Smith (1898-1937) Den främsta av 20-talets bluessångerskor, den äldre lantliga
bluesmusiken hade förändrats och anpassats till städernas nöjesliv, uppträde med en pianist el. liten ork.,
ofta som inslag i turnerande revyer och på teater- och nattklubbskabareter, utmanade texter,
1927
"Preachin' Blues"

Louis Armstrong (1901-1971) "Satchmo", spelade kornett som 12-åring i N.O, flyttade 1922 till Chicago
och spelade med King Oliver, Spelade i Fletcher Hendersons storband 1924 i N.Y. och medverkade på
skivinspelningar med Bessie Smith och Ma Rainey, återvände till Chicago 1925 och startade "Hot Five"
och "Hot Seven", gick från fantasifull kollektiv improvisatör inom N.O-jazzen till den stora självständiga
solisten med orkestern som komp, även sångare, återvände 1929 till N.Y som trumpetstjärna i olika
storband, bildade sextetten "All Stars" 1947, "Cornet Shop Suey" 1926, "Heebie Jeebies" 1926, "West
End Blues" 1928 (klassisk tpt-inledning), "Weather Bird Rag"

Art Tatum (1910-1956) Blind svart pianist, räknas som den skickligaste bland tidiga jazzpianister, fick
framgång som solist under 30-talet på jazzklubbar i N.Y. Vidareutvecklade "stride-stilen" (kraftfull virtuos
pianostil på 20-talet med ragtime och blues som grund, kännetecken: vänsthandspelet med s.k. slängbas +
orkestral högerhand, annan känd stridepianist: Fats Waller)

Fletcher Henderson (1898-1952) Jazzpianist, orkesterledare & arrangör, hans orkester utgjorde
grogrunden för swing, många kändisar t.ex. Louis Armstrong spelade där, var på 30-talet viktig arrangör
för Benny Goodmans ork.,

Paul Whiteman (1890-1967) Vit orkesterledare, populär på 20-talet, försökte skapa "symfonisk jazz" en lady av jazzen, uruppförde George Gershwins "Rhapsody in blue" 1924, spelade sofistikerad dansmusik i
de stora hotellmatsalarna (kvasijazz), kallades något oförtjänt "The king of jazz" på 20-talet,
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Duke Ellington (1899-1974) Självlärd pianist, jazzkompositör & orkesterledare, bildade framgångsrik
orkester 1924 i N.Y. (På Cotton Club i Harlem för vit publik), spelade "djungelmusik" i afrikansk stil med
dunkande trummor och rytande instrument, utvecklade på 30-talet elegant och drömsk "mood"-musik, skrev
och arrangerade för särskilda solister ofta tillsammans med musikerna, tidiga 40-talet räknades som hans
storhetstid, var en av dem som grundade storbandsjazzen, präglades av religionen i slutet av sitt liv och
gjorde flera kyrkokonserter (där Alice Babs var solist några gånger),

Jimmy Lunceford (1902-1947) Blev med sin orkester berömd i N.Y. på 30-talet, elegant smakfullt
arrangerad musik med virtuos saxofonsektion,

Count Basie (1904-1984) Jazzpianist och storbandsledare, började spela i Benny Motens orkester i
Kansas City 1929, övertog denna efter Motens död 1935, kännetecken: solistimprovisationer mot en
bakgrund av enkla upprepade riff, revolutionerade kompet (tassande, jämn gitarrbetoning på varje
taktslag), sparsamt och glest pianospel, använde "head-arrangements", flera av hans musiker kunde ej
noter utan kom ihåg allt i huvudet,

Benny Goodman (1909-1986) Vit jazzklarinettist och orkesterledare, genombrott med sitt storband
1935, blev tonårsidol, (jazzen blev ungdomsmusik jmf. pop), framgången byggde till stor del på arr.
från Fletcher Henderson, bidrog till minskad rasdiskriminering genom att ta med svarta musiker,
kallades "The King of Swing" på 30-talet, förde ut jazzen till miljoner människor, (1933 fick USA ny
demokratisk regering som tog bort spritförbudet efter 14 år, sen 1920=behov av dansmusik)
Musikindustrin lanserade "swing" på 30-talet, det blev framförallt en "vit" företeelse, "Jazz is jazz and
swing is buisness". Det fanns även en ännu mer kommersiell, sentimental schlagermusik som kallade
"sweet",

Charlie Christian (1916-1942) En av de första jazzsolisterna på elgitarr, spelade i Goodmans
sextett 1942, fick betydelse för utvecklingen av bebop, påverkade framtida jazzgitarrister,

Django Reinhardt (1910-1953) Virtuos jazzgitarrist med romskt ursprung, bildade 1934 "Franska
Hotkvintetten" med violinisten Stéphane Grappelli, (fiol, 3 gitarrer, bas), miste 2 vänsterhands-fingrar i
olycka, spelade med Ellington (som tyckte han var en av de största jazzmusikerna i världen),

Coleman Hawkins (1904-1969) Tenorsaxofonist, utnyttjade tenorsaxens alla klangmöjligheter
(kraftfullt, mustigt & vibratorikt) Saxofonen blev under 30-talet det dominerande soloinstrumentet
(tidigare var det trumpeten), spelade i Fletcher Hendersons orkester, känt stycke "Body and soul" fr.
1939,

Lester Young (1909-1959) Tenorsaxofonist med torr, mjuk ton utan vibrato, spelade med Count Basie
och Billie Holliday, fick stor betydelse för musiker i "Cool"-stilen i slutet på 40-talet,

Dizzy Gillespie (1917-1993) Jazztrumpetare och orkesterledare, hette eg. John Birks, spelade först
i olika swingband, bildade 1945 kvintett med bl.a. Charlie Parker som blev grunden för Bebop-jazzen,
Ledde förnämligt storband 1946-1950 med bl. John Coltrane och den kubanske bongospelaren Chano
Pozo, mkt tekniskt driven, brilliant och fantasirik, den utbildade musikaliske "arkitekten", var själv
påverkad av trumpetvirtuosen Roy Eldridge, som var stor på 30-talet, Dizzy var ledande på 40-talet,

Charlie Parker (1920-1955) Altsaxofonist, kallad "Bird", naturbegåvning, en av bebopjazzens
pionjärer, flyttade från hemstaden Kansas City till N.Y. 1940 där han bodde till sin död, glänsande teknik
och fraseringsförmåga, ändlös fantasi ofta baserad på bluesharmonier och standardmelodier, kvintett m.
Gillespie 1945, bildade sedan egen kvintett m. bl.a. Miles Davis, framträdde under några år med
stråkgrupper, använde narkotika ganska öppet, fått oerhörd betydelse för kommande generationer av
jazzmusiker, ledande på 40-talet
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Thelonious Monk (1917-1982) Jazzpianist, orkesterledare och kompositör, spelade först i
swingstil, utvecklade på 40- och 50-talen en personlig variant av bebopstilen med fantasifulla
harmonier och dissonanta bisarra fraser, stor inom bebop tillsammans med Parker & Gillespie,

Bud Powell (1924-1966) Jazzpianist, den främste inom bebop bredvid Monk, först påverkad av
swingpianister som Art Tatum, sedan av Charlie Parker, sparsam vänster hand, höger hand spelar
långa mel.linjer som Parker, spelade mest solo el. i tillfälliga band, moderna jazzpianister bygger på
hans stil,

Billie Holiday (1915-1959) Jazzsångerska, ansedd som den främste vid sidan av Ella Fitzgerald,
självutlämnande, känsligt & antydande sångsätt, Teddy Wilson var hennes pianist och bandledare,
Lester Young medv. på hennes skivor, sjöng mest den tidens schlager, levde ett hårt liv och bröts till
slut ned av sprit och narkotika,

Ella Fitzgerald (1917-1996) Jazzsångerska, en av de största, glad, virtuos & utåtriktad, använde sin
röst som ett riktigt jazzinstrument, hade en hit 1938 "A-Tisket, A-Tasket", turnerade på 40-talet m.
Gillespies storband och använde bebop-scatsolon, sjöng duetter m. Louis Armstrong, sjöng in låtar av de
största kompositörerna: Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter, Ellington,

Sarah Vaughan (1924-1990) Jazzsångerska, en av den moderna jazzens mest kända och skickliga,
personlig stil påverkad av bebop, ett röstomfång på över 4 oktaver!, fixade allt från låga "rökiga" passager till
de högsta skimrande, mkt dynamisk,

Stan Getz (1927-1991) Tenorsaxofonist, spelade med många smågrupper t.ex. Chick Corea, var ofta i Sverige
1958-61 och spelade in med Bengt Hallberg, den mest kända företrädaren för cooljazzen, liten, vacker ton,
avslappnat spelsätt, bäst i långsamma melodiska ballader, påverkad av Lester Young, framgång med brasilianska
musiker, "Desafinado" 1962,

Modern Jazz Quartet Populär jazzgrupp bildad 1952, piano, vibrafon, bas, trummor, intim och sober
modern jazz, starkt påverkad av klassisk konstmusik, turnerade över hela världen, ledande på 50-talet

Lee Konitz (1927-) Altsaxofonist, blev känd 1949 när han spelade med Lennie Tristano, spelade även med
Miles Davis Tubaband, rak vibratolös ton, behärskat inåtvänt spel, representerar cool-jazz,

Miles Davis (1926-1991) Jazztrumpetare, spelade med Charlie Parker som 19-åring, bildade
niomannaband med bl.a. tuba och valthorn "Tubabandet" ("Birth of the cool" 1949) som bidrog till
cooljazzens genombrott, bildade sextett med bl.a. John Coltrane, Cannonball Adderley och Bill Evans
(Alb. Kind of blue 1959 "so what" med modal=skalmässig musik), spelade med stort studioband med arr.
Gil Evans , jobbade med yngre musiker t.ex. Herbie Hancock och Wayne Shorter (E.S.P. 1965), jobbade
med en ny omgång yngre musiker 1969 (Bitches' brew) Chick Corea och John McLaughlin med infl. av
popmusik, hade förmåga att hitta nya begåvade musiker, lade grunden för fusion el. jazzrock,

Cannonball Adderley (1928-1975) Altsaxofonist, spelade i Miles Davis sextett 1957, soulpåverkad
stil, en av de främsta efter Charlie Parker,

Clifford Brown (1930-1956) Jazztrumpetare, bildade kvintett med bl.a. Max Roach och Sonny Rollins
vars musik anses som en höjdpunkt på 50-talsjazzen, stilbildare jämte Davis och Gillespie,

Dexter Gordon (1923-1990) Tenorsaxofonist som spelade med de största bebopmusikerna,
bodde i Köpenhamn 62-76, blev mkt populär i Sverige, påverkade t.ex. John Coltrane,

Sonny Rollins (1930-) Tenorsaxofonist, började spela 1955 som tonårigt underbarn med
bebopmusikerna i N.Y., först påverkad av Charlie Parker, bildade sen egen stil,
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Horace Silver (1928-) Jazzpianist, egen kvintett i soulpåverkad bebopstil, komponerade "The preacher"
1955, (Jazzbacillen sv.)

John Coltrane (1926-1967) Tenorsaxofonist, spelade i Dizzy Gillespies storband, kom med i Miles Davis
kvintett 1955, bildade framgångsrik egen kvartett med bl.a. trummisen Elvin Jones, spelade mkt sopransax på
60-talet (tidigare ovanligt som soloinstr. inom jazz), snabba och långa solon med hög intensitet, utvecklade spel
på skalor (modalt) istället för ackordbaserat, "Giant steps" 1959, "A love supreme" 1964, ansågs som den
verkliga ledargestalten i 60-talets jazzmusik, influenser från Indisk och arabisk musik, skapade musik till Guds
ära, unik utveckling fr. bebop i slutet av 50-talet till obundet uttryckssätt i mitten på 60-talet,

Ornette Coleman (1930-) Altsaxofonist, lanserade runt 1960 en ny radikal improvisationsmetod sk.
friformsjazz, obundet av harmonier och rytmisk indelning, blev mkt omdiskuterat,

Eric Dolphy (1928-1964) Altsaxofonist, märklig, atonal bebop, (friform)
synnerligen ovanliga intervallsprång, "Out to lunch" 1964,

Weather Report Fusionjazzgrupp bildad 1971 av ten.sax. Wayne Shorter och synth. Joe
Zawinul (även Jaco Pastorius) utvecklade idéer från Miles Davis "Bitches Brew" 1969, Zawinul:
"-I denna grupp spelar antingen ingen solo eller så spelar alla solo samtidigt", Synth blev nytt
soloinstrument,

80-tal: Keith Jarret, pianosolo och med trio
90-tal: Wynton Marsalis (trumpet), Pat Metheny (elgitarr), Michael Brecker (ten.sax) med gruppen
Brecker Brothers, David Sanborn (altsax)
I Sverige: Lars Gullin (1928-1976) bar.saxofonist och pianist, mjuk lyrisk stil under påverkan av svensk
folkmusik och amerikansk cooljazz, Sveriges genom tiderna största jazzmusiker,

Viktiga Jazzorkestrar:
20-tal:

King Oliver's Creol Jazz Band
Louis Armstrongs Hot Five och Hot Seven
Jerry Roll Mortons Red Hot Peppers

30-tal

Duke Ellingtons storband
Count Basies storband
Benny Goodmans storband

40-tal

Charlie Parkers kvintett
Dizzy Gillespies kvintett

50-tal

Modern Jazz Quartet
Clifford Brown & Max Roach kvintett

60-tal

John Coltranes kvartett
Miles Davis kvintett

70-tal

Weather Report

80-tal

Keith Jarrets trio
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