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JULY 1 -15 TEMMUZ 1995
Uluslararası Istanbul Caz Festivali,
Avrupa Caz Festivalleri Birligi üyesidir.
The Imernational İstanbul Jazz Festival
is a member of the European Jazz Festivals Association.

Programda degişiklik hakkı saklıdır.
Programmes subject ro alreration.

Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel
sanatları sevmek, ve onda yükselmektir.
One of the histarical characteristics of the
Turkish nation is its love for the arts and
its desire to excel in that field.

Yaşamın anlamı, her şeyden çok
sanat yoluyla kavranabilir.
The meaning of life can be grasped more
completely through art than by any other means.

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI

Ayrılık sabahı ne kadar beyaz
Ölümün hüzünlü arkadaşı kar
Bana ütülü bir çarşaf hazırlar
Bir karanfil tam yüre�in üstünde
ONAT KUTLAR

i STANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın

The Istanbul Foundation for Culrure and Ares

birçok kentinde yılın belirli sürelerinde

was founded in 1973 under che leadership of

yapılmakta olan ve çeşitli sanat dallarını

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived

içeren festivalierin bir benzeri, Avrupa ve

the idea of a festival of the ares, similar ro

Asya arasında tarih boyunca bir köprü olan

those held annually at cercain times of che

Istanbul gibi bir metropolde de yapılmasını

year in a number of European cicies, ro be

düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat F.

held in Istanbul, a metropolis that for

Eczacıbaşı'nın önderli�inde, ondört fırma

centuries had formed a bridge berween

yöneticisinin de katılımıyla, 1973 yılında

Europe and Asia. Thus che lsc Istanbul

kuruldu. lik Istanbul Festivali Cumhuriyetin

Festival was held from 15 J une to 15 July

SO. yılının kutlandı�ı 1973 yılında, IS Haziran

1973, on che 50th anniversary of che

ile IS Temmuz arasında gerçekleştirildi.

foundation of the Republic of Turkey.

Istanbul Festivali ilk yıllarından itibaren

From ics fırst inceprion the Istanbul Festival

Türkiye ile birlikte tüm ulusların müzik

has aimed at including in ies programmes che

(orkestra kanserleri, oda müzi�i, resitaller ve

fınest examples of artistic creativicy in the

geleneksel müzik), klasik bale ve ça�daş dans,

fıelds of music (orchestral concerrs, chamber

opera, folklor, caz/pop, tiyatro, sinema,

music, recicals and tradicional Turkish

seminer, konferans, kongre ve plastik

music), classical baller and contemporary

sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi

dance, opera, folklore, jazz/pop, cinema,

örneklerine programlarında yer vermeyi

drama and visual ares from both Turkey and

amaç edinmiştir. Kuruluşundan bu yana

abroad, as well as seminars, conferences and

Istanbul Festivali çerçevesinde her yıl

lecrures. Each year, since the year of ies

ortalama SO gösteri yer almış, programının

foundation, the International Istanbul

niteli�i ve çeşitlili�iyle sayısı yıldan yıla artan

Festival programme has included an average

bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş

of fıfty evenrs designed ro appeal ro a great

amacına ulaştı�ının bir göstergesi ise,

variety of tastes, resulring in a sceady annual

kuruluşundan beş yıl sonra ve ilk

increase in attendance fıgures. lt succeeded in

başvurusunda (1977) Avrupa'nın en önemli

achieving the high standards of quality it has

festivallerinin üyesi oldu�u Avrupa Müzik
Festivalleri Birli�i'ne kabul edilmesidir. 23.

see irself and this is proved by ies acceptance
as a member of European Festivals

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 20

Association in 1977

Haziran - 16 Temmuz 199S tarihleri arasında

Film screenings were fırst included in che

gerçekleştirilecektir.

International Istanbul Festival programmes in

Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali

1981. From 1984 onwards che Film Festival

programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır.

has caken place in April, quice independently

Izleyicilerden gördü�ü ilgi üzerine, film

of the International Istanbul Festival, and in

gösterileri 1984'ten başlayarak Istanbul

1985 rwo national and international

Festivali'nden ayrı bir döneme, Nisan ayına

competitions were included in its

kaydırılmış ve 198S'te Festival programında,

programme. International Istanbul Film

ilk kez biri "Uluslararası" di�eri "Ulusal"

Festival developed continuously and ar the

olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer

beginning of 1989, it was officially accepted

verilmiştir. Yıllar içerisinde sürekli bir gelişme

by FIAPF (Federation lnternationale des

gösteren Festival, 1989 yılı başında, dünya

Associacions des Producceurs de Films) as a

festivallerinin koordinasyonunu üstlenen

"Competitive, Specialised Festival". The 14th

FIAPF (Federation lnternationale des

International Istanbul Film Festival cook take

Associations des Producteurs de

place 1 - 16 April 1995.

Films/Uiuslararası Film Yapımcıları Dernekleri

The theatrical contriburion, which had

Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,

originally formed one branch of the

Yarışmalı Festival" olarak tanınmıştır. 14.

International Istanbul Festival, was re-

Uluslararası Istanbul Film Festivali 1 - 16
Nisan 1995 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir
bölümünü oluşturan Tiyatro, l989 yılından
başlayarak Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
üçüncü ve sürekli bir faaliyeti olarak
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Istanbul'da
tiyatro sezonunun sona ermesinden sonra,
Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul
Tiyatro Festivali programına Türk (ödenekli

ve özel) ve yabancı tiyatro toplulukları en iyi

örneklerle katılmakta ve gösterilen

organised in 1989 as a third regular acriviry
of the Istanbul Foundation for Culrure and
Arts. The International Istanbul Theatre
Festival is held in May, immediarely afrer rhe
end of the Istanbul rhearre season, wirh a
programme comprising the finesr examples of
the work of bor h foreign and Turkish rheatre
companies, and has aroused grear public
interesr.
In 1987 rhe various national and international
exhibirions in the filed of visual am, formerly
arranged as part of the International Istanbul

izleyicilerin büyük ilgisini çekmektedir.

Festival programme, were discontinued, to be
replaced by rhe Istanbul Biennial, the fourrh

Festivali programlarının bir bölümü olarak

international acriviry of the Istanbul

Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli

ulusal ve uluslararası sergilere 1987 yılında
son verilmiş ve bu tarihten itibaren de ça�daş
sanattaki son akımların sergilendi�i Istanbul
Bienali, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
dördüncü uluslararası nitelikteki faaliyeti
olarak başlatılmıştır. 4. Uluslararası Istanbul
Bienali 1 O Kasım - 1 O Aralık 1995 tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm
Caz Müzi�ine ayrılmıştır. Bu güne de�in Keith
Jarrett, Ray Charles, Miles Davis, Dizzy
Gillespie, Jan Garbarek, Modern Jazz

Quartet, Manhattan Transfer, Ornette
Coleman, Wynton Marsalis, David Sanborn

gibi Caz dünyasının önde gelen grupları ve
caz ustaları Festival' e katılmıştır. Son üç yıl
içerisinde caz izleyicisinin 1 OO.OOO'i aşması
etkinli�in ayrı bir Festival olarak
de�erlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1994
yılında Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla
Uluslararası Istanbul Caz Festivali ba�ımsız
bir etkinlik olarak düzenlenmeye
başlanmıştır. 2. Uluslararası Istanbul Caz
Festivali 1 - IS Temmuz tarihleri arasında

Foundation for Culrure and Arts, comprising
exhibirions devored to the laresr trends in
contemporary art. The 4rh International
Istanbul Biennial will rake place 10
November - 10 December 1995.
Beginniog from 1986, a special seetion was
dedicated ro jazz wirhin the International
Istanbul Festival. Since rhen rhe Festival
hosred renowned groups and masters of jazz,
such as Keirh Jarrert, Ray Charles, Miles
Davis, Dizzy Gillespie, Jan Garbarek, Modern
Jazz Quarrer, Manharran Transfer, Ornerre
Coleman, Wynton Marsalis, David Sanborn
and maoy orhers. Wirhin rhe lasr three years,
an audience exceeding 100.000 was arrracred
and enabled the event to gain an independent
identiry. Thus, in 1994 the Board of the
Foundation decided ro organise the event as a
separare acriviry. The firsr International
Istanbul Jazz Festival was held in 1994 and

this year ir will rake place l - 15 July.

With the announcement of a separare Jazz
Festival, the name of the International
Istanbul Festival was changed to International
Istanbul Music Festival which will carry on

irs activities as a specialised festival of

gerçekleştirilecektir.

classical music, baller, opera and rradirional

Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak

mus ıc.

ayrılmasından sonra programını klasik müzik,
bale, opera ve geleneksel müzik dallarında

In 1992, rbe Foundation was awarded the
"Trophee International des Ares er de la

yo�unlaştıran Uluslararası Istanbul

Culrure" by lnsrirur International de

Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik

Promorion er de Presrige ofUNESCO.

Festivali olarak de�iştirilmiştir.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında
UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut
International de Promotion et de Prestige"
tarafından "Trophee International des Arts
et de la Culture" ödülünü almıştır.
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür eder.

The Board of rhe Istanbul Foundation for Culrure and Ares would Iike ro rhank rhe following

Ministries, instirurions, companies and individuals for rheir generous support in realising rhe 2nd
Jncernarional Istanbul Jazz Festival.

Sayın Ercan Karakaş, Kültür Bakanı
Sayın Prof. Dr. Erdal lnönü, Dışişleri Bakanı
Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirli�i
Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�ü
Gümrükler Genel Müdürlü�ü
Kültür Bakanlı�ı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlügü
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri
Daire Başkanlıgı
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü
Türkiye Elektrik Kurumu
TRT Genel Müdürlügü
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı�ı
Beyoglu Belediye Başkanlıgı
Eminönü Belediye Başkanlıgı
Kadıköy Belediye Başkanlıgı
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve
Tic. Ltd. Şti.
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi (USJS)
Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlü�ü
Atatürk Hava Limanı Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlügü
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü, Istanbul
Ateş lth.lhr.Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş)
Atilla Aksoy
Ayasofya Müzesi Müdürlügü
British Airways
Betül Mardin
Bilgin Peremeci
Bülent Erkmen
Can Kozlu
Cengiz !şılay
Cumhuriyet Gazetesi
Dorottya Kiss
Duran Ofset
Emek Turizm
Esat Berksan
Faruk Eczacıbaşı
Gön Deri (Engin Altaş)

Haluk Tuncay
Hürriyet Gazetesi
lnterpan Reklamcılık
Istanbul Gümrükleri Baş Müdürlü�ü
Jak Baruh
Jak Kornfılt
Levent Öget
Lufthansa - Alman Hava Yolları
(Paul-Wilhelm Müggenburg)
Mas Matbaacılık A.Ş.
Mepaş (Yusuf Gökçek-Faruk Bayhan)
Oto Basımevi (Asım Mandacı)
Sabah Gazetesi
Sacit Basınacı
Sadettin Davran
Tekor Ltd. (1/khan Çetinsu)
Tevfik Bilgin
Tipograf (Osman Tülü)
Yeni Yüzyıl Gazetesi
Young and Rubicam- Reklamevi
Yurdaer Acar
Yurdaer Altıntaş

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to i ts Corporate Sponsors
for their generous contribution rowards
the realisation of the
2nd International İstanbul Jazz Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Festival Sponsor
for its generous contribution towards the realisation of the
2nd International İstanbul Jazz Festival.

OYAK SiGORTA

2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin
gerçekleşmesine değerli katkılarıyla
destek veren aşağıdaki kuruluşlara
teşekkür ederiz.
W e should like to express our thanks

to the following companies

for their generous contribution in realising
the 2nd International İstanbul Jazz Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1995 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan basın kuruluşlarına
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful ro the following newspapers
for their generous conrribution by providing free
space for the annonuncemenrs of the
İstanbul Festivals in 1995.

Cumhuriye(

YENtYüZYil

EMLAK BANKASI YILLARDIR

BU BILINÇLE SANAT VE
SANA"FÇILARA YAPTIGI
KAT KILARDAN DOLAY I

GURUR DU YMAKTADIR.

EMLAK BANKASI

Klik

K lik

K/ik

K lik

netişimin yeni boyutu
INTERNET' e
mM Warp'la bağlanın.
Türkiye'de INTERNET olanağını bütün
işlevleriyle saglayan tek bilgisayar

K lik

firması olan mM, sizi OS/2 Warp işletim
sistemiyle Internet'e hemen bagLyor;
hiçbir kurumun saglayanıadığı kadar kolayLk,
mükemmel altyapı ve güvence sunuyor.
Ekranda abone formunu doldurun,
şifrenizi hemen ög<enin, INTERNET'in
dünyasına girin. Ayrıntılı bilgi için
mM'i (0212) 280 09 00 no .lu telefondan arayın.
mM kalitesini bir kez daha yaşayın.
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Uluslararası
İstanbul Festivalleri...

resmi oteli.

yıldır Uluslararası
İstanbul Festivalleri'ni
destekleyen The Marmara
İstanbul, bu yıl da
festivalierin resmi oteli
olarak konuklarını
ağırlamaktan mutluluk
duyacaktır.
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Taksim 80090 Istanbul Tel: (0-212) 251 46 96 Faks: (0-212) 244 05 09

Uygarlığın
Ortak

Umutları

Dünyanın Her Yerınde
Aynı Dille Yazılıyor

Mi.izik, tüm sanat dallan gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir,
ortak umutlan dile getirir.
Dal1a gi.izel yaşanacak bir di.inya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi olarak gören Renault, müzik sanatına da destek veriyor.
İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olan RENAULT-MA!S,
dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de sanata ve
sanatçıya verdiği desteği sürdi:ırecektir.
..
..
..

..
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Kurumsal Sponsoru DHL,
2. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nde iyi konserler diler.

Genç, kültürlü, farklı.
Bakış açısı geniş.
Görsel yapısı aydınlık,
batılı... işte, Yeni Y üzyıl.
Sizin gazeteniz.
Onu

---

-

----

__ _
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her gün<*)
keyifle
okuyacaksınız...

(((

(')Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte

��

herkes
onuokuyor!
Sobohıın, toplumu
çok yokJndon ilgilendiren,
politik, sosyal, ekonomik ve
uluslarorası konulara; daima

��!t
•türkiye•nin en iyi gazetesi..

Karton
Ambalaj da
Yeni
Boyutlar
,-��

Duran Ofset
MA T BAACILIK

VE AMBA L AJ SA N AY İ

A.Ş.

Y ENİBOSNA KÖYALTI MEVKll 34520BAHÇELİEYLER-İSTANBUL
T EL: (0212) 551 90 00 FAX: (0212) 551 90 03

POND'S

2. ULUSLARARASI

POND'S
ri! u
CILDINiZDEKI IŞILTI

Sanatla, toplum arasındaki
yeni köprü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
2. Uluslararası
İstanbul Caz Festivali'nde
tüm müziksever/ere
iyi dinietiler di/er.

iSTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI
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Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
Tel: (0212) 244 40 25
244 ss 28
Faks: (0212) 249 84 78

.

Dr.

Nejat

F.

ECZAClBAŞI

Izlenimler,
Umutlar
Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur
Başkanı Dr. Nejat

F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve

uygar bir Türkiye'ye adanmış 80 yıllık bir
yaşamı geride bırakarak,

6 Ekim 1993 günü

dünyamızdan ayrıldı.
Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki sayısız katkılanrun yanı sıra,
Uluslararası Istanbul Feslivalleri'nj başlatan
Istanbul Kültür ve Sanat

Vakfı'nın da

kurucusuydu.
Giderek bir "veda yapıtı" ruteliğinj alan
İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasıru, Önsöz'ünde Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı şöyle sunmuştu:
"İş yaşamıının ellinci yılını
noktalarken, ömrüm süresince
edindiğim izlenimleri ve geleceğe
dönük umutlar ile beklentileri
yazıya dökmek istedim; genç
kuşaklar bundan belki de
yararlanmak isteyebilirler
diye..• "

Genel Dağıtım: Tekın Yayınevı

Başarıyı Paylaşalım.
İstanbul Festivalleri yıllardır
kentimizin kültür ve sanat yaşamını
zenginleştiriyor.
Sanatsevedere nitelikli
programlarıyla ulaşan İstanbul
Festivalleri bütçesinin %80'inin
sponsorlarımızın ve destek programı
üyelerimizin katkılarından
oluştuğunu biliyor muydunuz?
İstanbul Festivalleri'ne destek olmak
başarıyı paylaşmaktır.

Spansorluk Programı ve Destek Programı
üyeliği için aynntılı bilgi:
Ömür Bozkurt, Sponsorluk Yönetmeni
Tel: (0-212) 293 31 33-34
Faks: (0-212) 249 55 75

Teşekkür
ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfı,

1994

Destek

Programı üyesi olarak
İstanbul Festivalleri'ne
katkıda bulunan tüm
kurum ve kişilere
teşekkür eder.

AGF Hay-o�t Sigona A.Ş.
Akarlılar, Sait
Akbal Ecza Deposu
Albayraklar Ecza Deposu

The Istanbul Foundation

for Culture and Arts is
grateful to all
institutions and persons
for their contribution by
becoming a "supporting
member" of the Istanbul
Festivalsin 1994.

Kuyumcuy:an,

Ara

Körfezbank Merkez

Altıntti �1elamin Sanayi A.Ş.
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Mansur, Ali
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Martı Gemi KJralama A.Ş.

Brown
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�msan Aydınlatma Ticaret Lıd. Şirketi
Chase Manhanan Bank İstanbul

Meltem Ecza Deposu
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Mcmsan Metal Mamulleri San. ve Ticaret A.

Comag A.Ş.

Metesan Mühendislik ve Taahhüt l..td.

Cosıcr Acrosol

Special
thanks.

Koz Ec7.a Deposu

Altay Matbaa ve Ambalaj Sanayii Koli. Şirketi
Alıınok Tanm ve Omtan Ürünleri Ltd. Şirkct'i

Cumhuriyet Gazetesi

Milliyet Gazetesi

Çakıcılar Plastik A.Ş.

Modilcks Tekstil A.
Mudo A.Ş.

Çetinsu, lıkhan
Çimtaş A.Ş.

Dalsan AJçı

Nahum, Sernar
Nevtat Ecz.:ı Deposu

ana)>i llearcı A.Ş.

Nursan KaA:ıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Oerlikon Kaynak Elcktrodlan Sanayii A.Ş.
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Dcmemaş Sanayi ve Ticaret
Dirnci Ltd.

Irketi

Orack Oilgisayar Sistemleri Ltd. Şirketi
Oto Çi� A.Ş.
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Öz

Doluca Dağcı.lık ar.ı.pçıhk A.Ş.

Ecu Deposu

EEC Kontrol ve:: Otomasyon Sistemleri

Pak, Canan
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Pak, Nevhiz
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Ecz.:ıcıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Park arndan

Ekip Ticaret ve Nakl.iyaı Ltd.
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irketi
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Profıla Holding

Ellt: Adi Kom. Şirketi

Reklamcılık Ticaret A.Ş.
RPM Radar A.Ş.

Er Kablo Sanari ve Ticırcı A.Ş.
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Sabah Gazetesi
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Fida Film
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Siemens
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Girnci Hediyelik Ltd. Şirketi

Simpar A.Ş.

Girişim Pazarlama

Sthh:u Ecza Deposu

Grace Iç ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi

Software AG

Haı Pano, (HaJil Torun)

Şişikler inşaat Sanayii

Hc..-def

Ec7.a

Hepşen Kimr-ı Sanayi

Take·2

Deposu

\'C

Ticarcı Ltd. Şirketi

Tav Gümri.iklcmc Ltd.

irketi

Hürriyet Gazetesi

Tayf Basım Yayın Sanayii ve:: Ticaret l.td. Şirkeıl

lçcl Ecza. Deposu

Tekin Kagııçılık Lıd. Şirketi

İdeal Ecza Deposu
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Sanayi ve Tica.re:t Lıd.
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irketi

llkem Ecza Deposu

Tetrapak A.Ş.

iı.saş Ecza Deposu

Transtaş Taşıma Ticarcı ve Sana)'i A.Ş.

Istanbul Çorap Sanayi A.Ş.
lzmir Umumi Nakliyat Tic. Ltd.
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irkeH

Türkiye Iş Bankası Şişli Şubesi

lnfomıation liaison Officer for Turkey NATO
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Vatan Plastik A.Ş.
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Katkiiarmdan dolayı GARANTI BANKASI'na tqekkiir ederiz.

We are grateful to GARANTI BANKASI for their contributions.

i RAKERE
]e su s "Chucho " Va/des - piyano, artistik direktör piano, artisric director
Carlo s Puerto - bas bass
Enrique Pla - davul drums
Carlo s Mora fe s - gitar guitar
Ce sar Lopez - saksofon saxophone
Alfred Thomp son - tenor saksofon renor saxophone
Adalberto Lara- trompet trumpet
]uan Munguia - trompet trumpet
A ndre s Miranda - vurmalı çalgılar percussion
]o se Melendez - vurmalı çalgılar percussion
Mayra Valde s - vokal vocal
Leucidio Vera - vokal vocal

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Date: 1. 07.1995
Saat Time: 20:30
i RAKERE
• l rakere, her enstrümanında yıldız barı ndıran bir gruptur.
G rubun, herbiri yetenekli birer müzisyen olan 12 elemanı,
çağdaş Küba besteci lerinin eserlerini büyük bir rahatl ıkla
yorumlar.
Amaçları, modern çalgılar kadar, geleneksel çalgıları da
kul lanarak Küba fol klorunun kaynakları nı canlandı rmaktır.
Böylece geçmiş kuşakları günümüze bağlarken, ancak Küba
müziğinin sahip olduğu benzersiz tadda bir müzik
yaratı rlar. Bu yetenekli müzisyenler, yayl ı, nefesli ve
vurmalı 35 çalgıyı, gerçekten etkileyici bir ritm ve
yoğunlukla çalarlar.

1972 yılında piyanist Jesus "Chucho" Valdes'in
öncülüğünde, trompetçi Arturo Sandoval ve saksofoncu
Paquito d' Rivera tarafından kurulan i rakere, kısa süre
içinde vatan larında ulusal bir orkestraya dönüştü.

"irakere" sözcüğü Yoruban dilinde orman anlamına gel i r.
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I ki yüzyıl önce, Irakere denilen bir bölgede yaşayan Afrikalı
vurmalı çalgı ustaları, geleneksel olarak aralarında vurmalı
çalgı yarışmaları düzenlerlerdi. Onların torunları ise,
Amerika'ya tanıttıkları bu müzikle günümüz Küba'sının
kültürel m i rasının temel unsu rlarından birini oluşturdular.
Işte bu nedenlerle I rakere ad ı grupça benimsenmiştir.
I rakere Polonya, Bu lgaristan, Fin landiya, Almanya, ltalya ve
Macaristan gibi pek çok Avrupa ü l kesinde, ayrıca Afri ka,
Amerika, Kanada, Rusya ve Jamaika'da konserler vermiştir.
Orkestran ın l ideri, piyanist Chucho Valdes, Polanya'da
yapılan 1 974 Caz Şenliği'nde, dünyanın en iyi dördüncü caz
piyanisti seçildi. 1 978 yılında l rakere, Newport ve
Montreux Caz Festivalleri'nde büyük i lgi topladı ve aynı yıl
içinde Havana'daki Karl Marx Salonu'nda gitar vi rtüozu
Leo Brouwer ile birlikte resitaller verdi. 1 979 yı l ı nda,
I rakere ABD'nin I S eyaleti ile 26 kenti ni kapsayan
tu rnesinde, hem seyi rci lerin hem de eleşti rmenlerin
beğenisini topladı; albümleri ise En Iyi Latin G rubu dal ında
G rammy ödülünü aldı. 1 980'de l rakere, Japonya'da JVC
plak şirketi için i ki albüm doldurdu ve ayrıca Egrem
Gümüş Plağı'nı aldı. Aynı yıl Los Angeles'ta CBS
kongresine katılan i rakere, CBS plakçılıkla üç yıllık bir
kontrat imzaladı. 1 982 yılında, Puerto Rico'da katıldığı
Tierrazo Caz Festivali'nde topluluk artık alışıil lageldiği gibi,
büyük ilgiyle karşılandı. 1 983'de ise Puerto Rico'da
" Festival de Son" ile Fransa'daki Karayib M üziği Festivali'ne
katıldı.
O zamandan bu yana, Sandoval ve d'Rivera gemiyi
terkedip, Castro Küba'sının sanatsal kısıtlamalarından uzak,
u l uslararası müzik piyasasında kendilerine sağlam bir yer
edindiyseler de, Valdes biraz Amerikan cazıyla çokca Küba
folk müziğini harmanlamaktan gurur duyarak doğru bildiği
rotada ilerlemeye devam ediyor. Sonuçta l rakere, ortaya
hemen herkesin hoşlanacağı bir müzik çıkarıyor. Son on
yıldır, yılda i ki kez Avrupa tu rnesi ne, ayrıca O rta Amerika
ve Güney Amerika turnelerin e çıkan toplu l u k, siyasal
sorunlar yüzünden, günümüzde ABD'yi ziyaret edemiyor.
Ve nihayet bir süre önce, En Iyi Latin Albümü dalında

"lrakere" sözcügü
Yoruban dilinde
orman anlamına
gelir.
The word "Irakere" in
Yoruban means
foresc/woods.
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G rammy ödülü kazandıktan tam onbir yıl sonra, ünlü Blue
Note plak şi rketi nden iki albüm piyasaya çıktı: Londra'daki
Ronnie Scott'ın klübünde canl ı olarak kaydedilen bu
albümlerden biri l rakere'n in, d iğeri ise Chucho Valdes
Dörtl üsü'nün. Şimdi unutu lmaz bir gece yaşama sırası
lstanbullu müzikseverlerin, çünkü I rakere'yi konserde
izlemek, dünyanın en keyifl i deneyimlerinden biri.

• Irakere is a group that can boast of having a star on each
i nstrument. The twelve members, all top class musicians, are
fully canversam with the works of contemporary Cuban
composers.
Their goal is to revi ve the roots of Cuban folklore, utilizing
modern as well as traditional instrumems; thus linking past
generations with the presem , and creating music of a unique
flavour that only Cuban music has. These skilled musicians
play 3 5 instrumems (string wind and percussion) with a
rhythm and i ntensity that is truly i mpressive.
Founded in 1 972 by pianist Jesus "Chucho" Valdes with
trumpeter Arturo Sandoval and saxophonist Paquito d'Rivera,
Irakere has developed i mo something of a national orchestra
i n its homeland. The word "Irakere " in Yoruban means
forest /woods. The greatest African percussionists lived in a
region called Irakere two centuries ago, and the custom was
to hold percussion comests among themselves. Their
descendams imroduced the music to America and formed the
basis of w hat has now become a part of Cuba's culrural
heritage. Hence the name adopted by the group.
Irakere has appeared in many European coumries, i ncluding
Poland, Bulgaria, Fi nland, Germany, Italy and Hungary, as
well as Africa, America, Canada, the USSR and Jamaica.
Chucho Valdes, pianist and bandleader, was ranked the
World's fourth jazz pianist in the 1 974 Jazz Jamboree i n
Poland. In 1 978 the group were a great h i t a t the Newport
and Montreux Festivals, and in Havana's Karl Marx Theatre,
they played several recitals with virtuoso guitarist, Leo
Brouwer. In 1 979, a new tour rook them to 26 cities i n 1 5
U.S. states, where they were feted by audiences and critics
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alike and their LP's won them a Gram m y for Best Latin
Formation. In 1 980, Irakere recorded two LP's in ]apan for
JVC and also received the Egrem Silver Record . The same
year, they participated in the CBS convention in LA. and
started an exclusive three year contract with CBS. They were
duly celebrated at the Tierrazo Jazz Festival in Puerto Rico in
1 98 2 . 1 983 saw their participation in the " Festival de Son" in
Puerro Rico and the Festival of Carribean Music i n France.
Since then , Sandoval and d 'Rivera may have j umped ship ro
carve international careers for themselves unencumbered by
the artistic restrictions of Castro' s Cuba, but Valdes soldiers
on and has made a virrue of mixing a little American jazz
w ith a lot of traditional Cuban folk music. As a result, Irakere
can accomodate the tastes of nearly any crowd. For the past
ten years, Irakere has roured Europe rwice a year, as well as
Central and South America. Due ro palirical problems, the
band can up-ro-dare not visit the United States. Finally,
eleven years after winning a Grammy Award for Best Latin
Recording, rwo albums, recorded live at Ronnie Scott's Club,
London are released recently on the prestigious B l ue Note
Label, one of Irakere, and the other of the Chucho Valdes
Quartet. Now it's time for İ stanbul music-lovers ro enjoy an
unforgettable night, because Irakere provides one of the most
pleasurable experiences on earth.

J ESUS "CHUCHO" VALDES
• Jesus "Ch ucho" Valdes, Havana'nın güneyindeki
Quivican köyünde, zamanı n ı n en ünlü müzisyenlerinden
biri olan piyanist, besteci, aranjör ve Bapanga ritmleri nin
yaratıcısı Bebo Valdes'in oğlu olarak dünyaya geldi. Çok
küçük yaşlardan itibaren, ailesi tarafından, Küba'ya özgü
doğaçlamaya ve caz müziğine yöneltildi.
Anne ve babasının anlattığına göre, Chucho üç yaşındayken
piyanonun iskemiesine tırmandı ve tek parmağıyla
melodiler çalmaya başladı. Bu olay piyanoyla i lişkisinin
başlangıcı oldu. Altı yaşında, Oscar M . Bouffartique'den
piyano, solfej ve müzik kuramı dersleri almaya başlayana
kadar, ailesi onu müzik alanında eğitmeye devam etti. Daha
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son ra, kapsaml ı klasik eğitim i n i tamamiayacağı bir müzik

oku l u na girdi. 1 6 yaşındayken ilk caz üçlüsünü kurdu.
"Cuban Orchestra of Modern Music" ile birlikte çaldı;
daha sonra da, ul uslararası üne kavuşacak olan I rakere
topluluğunu kurdu.
Chucho, piyano sololarında çarpıcı bir karışım
sergilemekte. Özgün, aynı zamanda Karayiblere has bir sti l
elde etmek amacıyla, müziğinde Art Tatum, Bill Evans ve
McCoy Tyner etkilerinin karıştığı Afrika-Küba ve Karayib
eleman ları nı kullanmakta.
Dü nyanın sayılı caz piyanistlerinden biri kabul edi l en
Chucho Yaldes, pek çok Kübalı ve yabancı yıld ızla birlikte
çalıştı. Her düzenlemesinden fışkıran o eşi bulunmaz müzik
duygusu ve dehası sayesinde sanatçı, dünyanın gerçekten
önemli bestecileri arasında yerini aldı. Yumuşak huylu ve
alçakgönüllü karakteri ise, birçok eleştirmene göre, asl ında
kendini adadığı kusu rsuz mükemmell iğe erişmedeki h ı rçın
çabasını gizlemektedir.
Karayi blerin yetenekli müzisyeni
Ch ucho Valdes, geleceğin
yönlendiricisi ve Küba'nın evrensel
caza katkısının taçsız "baba"sı
sayılmaktadır.

• Jesus "Chucho" Valdes was born in
Quivican, a village sourh of Havana.
Son of Bebo Valdes, one of rhe most
famous musicians of his rime pianisr, composer and arranger,
crearor of Bapanga rhyrhms. Chucho
was guided by his parenrs from a very
early age in Cuban improvisarion and
ıazz.
When he was 3 years old, according ro his parenrs, he
eli mbed on the piano stool and began to play melodies with
one fı nger. This was the beginning of his relarionship w ith
the piano. His parenrs conrinued to teach him unril, at age of
six, he began dasses on piano, solfa and rheory under Oscar

Anne ve babasının
anlattıgına göre,
Chucho üç
yaşındayken
piyanonun
iskemiesine
tırmandı ve tek
parmagıyla
melodiler çalmaya
başladı.
When he was

3 years

old, according ro his
parems, Chucho
elimbed on the
piano srool and
began co play
melodies with one
finger.
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M. Bouffartique. He enrered the m usic school where he
remained ro complete his full classical rrai ning. Ar 1 6, he
formed his fırsr jazz trio. He played with the Cuban

Orchestra of Modern Music and larer founded the
inrernarionally recognised group, Irakere.
Chucho displays a fascinaring variarion of elemenrs in his
piano solos. He uses Afro-Cuban and Caribbean elemenrs
fused wirh influences from Art Tarum, Bill Evans and McCoy
Tyner, ro achieve a sryle which is borh Caribbean and
original.
Widely considered as one of the world's best jazz pianists,
Chucho has worked w ith a long strearn of Cuban and
international srars, and his unmarched musicaliry and genius
which permeares each of his arrangements, has earned him his
place amongsr the rruly great compasers of the world . His
gent!e and humble character belies his aggressive and devored
search for the absolute perfecrion - a goal which many critics
have been inspired ro besrow on him.
Amongsr the truely talenred anisrs of the Caribbean, Chucho
Valdes is regarded as the beacon of the furure and rhe
uncrowned "father" of Cuba's contribution ro universal jazz.
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TiTO PU ENTE VE LATiN CAZ GRUBU
TITO PUENTE

&

HIS LATIN JAZZ ENSEMBLE

Tito Puente - timbal, vibrafon timbales, vibes
jose Perez - trompet trumpet
Sam Burtis trombon trombone
Mario Rivera - saksofon, fl üt saxophone, flute
Robert Porcelli saksofon saxophone
Sonny B ravo - piyano piano
Robert Rodriguez - bas bass
jose Madera - konga congas
Ray Vega - trompet, flugelhorn trumpet, flugelhorn
Johnny Rodriguez - bongo bongos
-

-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open- Air Theatre
Tarih Date: 1. 07.1995
Saat Time: 20:30
TiTO P U E NTE
• Dört G rammy ödülü ve doktora sah ibi; fi lm artisti;
müzik okulu öğrencilerinin velinimeti; uluslararası başarı
kazanmış sanatçı; Tito Puente'yi tanı m lamaya sıfatlar
yetmiyor. Timbal üstadı, büyük orkestra şefi, değeri
bili nmemiş vibrafon ustası, yetenekli saksofoncu, piyanist,
konga ve bongo çalgıcısı Tito'nun Latin müziğinde el
atmadığı alan kalmamıştır. 1 993'te Mario Bauza'n ı n
ölümüyle Puente, Lati n-Caz, salsa v e Afro-Küba 1 Afro
Latin müziğinin duayeni konumuna yükselmiştir.
20 Nisan 1 923'de New York'un Harlem Hastahanesi'nde
dünyaya gözlerini açan Puerte Rico kökenli Ernesto Antonio
Puente J r., namı-ı diğer Tito, Harlem'in doğusundaki "El
Barrio"da büyürken bir müzik dehası çocuk olarak isim
yaptı. Daha beş yaşındayken kız kardeşiyle birli kte dans
yarışmalarına katılıyordu. Yedi yaşında piyano dersleri
almaya, on yaşlarındayken de sonradan ası l hüneri olacak
davul ve vurmalı çalgılar eğitimine başladı. Başlangıçta niyeti
ünlü bir dansçı almaktı, ancak bu hayali, bir kaza sonucu
bilek adelesinin yırtılmasıyla son buldu.
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Puente, 1 93 6 yıl ında, N i no Morales Orkestrası'nda davul

çalmaya başlayarak profesyonel meslek yaşamı na adım attı.
1 94 1 yılı nda Machito Orkestrası'yla birlikte çaldı. Araya 2.
Dünya Savaşı girdi ve Tito askeri görevini yerine getirmek
üzere üç yıll ığına ABD deniz kuvvetlerine katıldı. Terhis
olduktan son ra, New York'taki J u i l liard M üzik
Akademisi'nde dersler aldı ve 1 946-47 yıl ları arasında Jose
Curbelo ve Fernando Alvarez'in Orkestraları'nda çald ı .
Curbelo'nun topluluğundayken, ilerki yıllarda baş rakibi
olacak Tito Rodriguez ile birlikte çaldı. Tito kısa sürede
çarpıcı bir aranjör olarak tanındı ve bu sayede pek çok
ünlü orkestra şefi ona düzen lemeler ısmarladı.
1 940'1arın sonlarında, Pupi Campo'nun Orkestrası'nda
menajer ve aranjör rol lerini üstlenip timbal çalan Tito'
kendi grubunu kurdu. Onların latin "jam" stil i

deseargo

gösterilerini izleyip etki lenen organizatör Federico Pagan i,
topluluğu Picadilly Boys d iye adlandırdı. Puente bu grupla
bazı kayıtlar yaptı. Kısa bir süre sonra da, onlara Tito
Puente ve Orkestrası ismini verdi. Puente ve grubu, şarkıcı
Vincento Yaldes ile birlikte, Secco plak şi rketi için ilk kayıt
çalışmasını gerçekleştirdi.
1 949 yılının sonlarına doğru, Puente, yeni bir Latin plak
şirketi olan Tico'nun bir kaydı için, dört trompet, üç
trombon, dört saksofon ve ritm seksiyonundan oluşan bir
topluluk kurdu. Bu kayıt çalışmalarından birinin sonu nda,

Abaniquito'nun trombon ve saksofonları dışarda bı rakan
ateşli bir versiyonu ortaya çıktı. Diskjokey Dick "Ricardo"
Sugar'ın şarkının sözlerini Ingi l izce'ye çevirmesi sayesinde
bu parça i l k popüler mambo hit'lerinden biri oldu. Puente,
1 940'1 ı yıl ların sonlarıyla 1 950'1i yıl ların ortaları arasında,
Tico yapımı pek çok albüm çıkardı.
Puente, Tito Rodriguez ve Machito ile birlikte, 1 950'1ilerin
mambo döneminin krallarından biri oldu. Ama Tito, New
York'taki ünlü "Mambo Cenneti" Palladium Balo Salonu'nda
sürekli assolist olarak programa çıktığı için, Rodriguez'le
araları açıldı. RCA Victor'la anlaşma imzalayan Puente,
1 956-60 yılları arasında, unutulmaz
dönemlerin en çok satan albümü

Cuban Camivol ve tüm
Dance Mania da dahil
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olmak üzere, kan kaynatıcı dans parçalarıyla ateşli "jam
session"ları birleştirdiği bir dizi albüm çıkardı.

Dance

Mania'da ilk kez stüdyoya giren Santos Colon, 1 970'te solo
kariyerine atılineaya kadar, Puente'nin şarkıcılığını üstlendi.
Puente'nin 50'1erin ortalarından, sonlarına kadar, Tico ve
RCA Victor plak şirketlerinden çıkardığı albümler,
tamamiyle, o dönemin çok popüler ça ça ça ritmine
adanmıştı. Puente, özgün Küba ça ça ça şarkı ları nı alıp,
on ları keman/flüt i kilisine dayanan

charanga biçiminden,

Mario Bauza'nın
ölümüyle Puente.
latin-Caz. salsa ve
Afro-Küba 1 Afro
latin müzi�inin
duayeni konumuna
yükselmiştir.
Mario Bauza's dearh
lefr Puence as rhe
elder, reigning

leader of l.acin-Jazz,

nefesli çalgılar ağırlıklı "big band"lere uyarladı. Puente'nin

salsa, and Afro

50' 1 i yıllardaki orkestraları Ray Barretto, Mongo

m us i c.

Santamaria, Wi llie Bobo ve Johnny Pacheco gibi
yıldızlardan oluşuyordu.
Tito ve Orkestrası, 1 960 yılında, GNP Plakçılığa

Exciting
Bond In Holywood (ya da Puente Now) albümünü doldurmak
üzere Amerika'nın batı yakasına gitti. Puente, 60'1ı yılların

başında, Broadway şovlarının Latin düzenlemelerini, bossa
nova ve "big band" kayıtlarını bir potada eriten G N P
albümleriyle daha birçok melez hite imzasını attı. Puente,
büyük sükse yapan parçası "Carame/os"u içeren Pachanga
Con Puente albümünü doldurmak için, 80'1i yılların ortalarına
kadar beraber çalışacağı Tico Plakçılıkla tekrar anlaştı.
1 962'de çıkardığı

El Rey Bravo albümü aslında bir "descarga"

örneğiydi; aslında Puente'nin tarzına hiç uymayan bu çalışma
onun en güçlü albümlerinden biri sayı lır. Kübalı kemancı ve
flütçü Pupi Legarreta'nın da çaldığı bu plakta, Santana'nın
1 970'de latin-rock tarzında yorumladığı, yılların Puente
klasiği

"Oye Como Va"nın özgün versiyonu da yer alıyordu.

1 965 yılı nda Allegre plak şi rketiyle aniaşan Tito,
yapımcılığını şi rketin kurucusu Al Santiago'nun üstlendiği
ve vokal lerde Chivi rico Davila'n ı n seçki nleştiği

Y Parece

Bobo albümünü doldurdu. Santiago ayrıca, Tito'nun "Salsa
Kraliçesi" Celia Cruz ile yaptığı ortak çalışmalardan i l ki
olan ve Tico plakçılık tarafı ndan çıkarılan

Cuba Y Puerto
Rico Son ... albümünün ortak yapımcılığını üstlendi. Tito,
bunların yanısıra 1 965-67 yıl ları arasında La Lupe i l e

birl i kte b i r dizi başarı l ı albüm doldurdu v e 70'1i yı l ların
başlarında Beny Mon�'nin dul eşi Noraida ile bi rkaç albüm

Cuban 1 Afro-l.acin
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yaptı. 60'1ı yı lların sonlarında çıkardığı

20th Anniversary ile
The King Tito Puente albümlerinde Tito, boogaloo adı

verilen, ritm&blues 1 Latin fusion tarzının karşı konulmaz
popülaritesine boyun eğmek zorunda kal d ı .
Daha ö n c e Kako v e Willie Rosario ile birlikte çalışmış olan
Panarnalı vakalist M iguel "Menique" Barcasnegras, 70'1i
yıl ların başlarında, kısa bir süre için Puente'nin
orkestrası nda görev aldı. 1 977 yılında, Tito ve eski şarkıcısı
Santas Colon

The Legend albümünde tekrar biraraya

gel d iler. Albüme adı n ı veren parçayı Ruben Blades
bestelemişti. G rammy ödülüne aday gösterilen bu albümün
yapımcı l ığını, "Salsa Dehası" Louie Rami rez üstlenmişti.
Ertesi yıl, Puente'nin Beny More'nin anısına doldurduğu üç
albümün ilki, G rammy ödülünü kazandı.
Puente'nin orkestraları ve çıkardığı albümler, 70'1i yılların
önemli Latin müzisyen lerini ve vakalistlerini dinlemek için
gerçek bir kaynak oluşturuyordu. Tito, Cal Tjader ve Ray
Barretto'nun 70'1erde Fantasy ve Atlantic için
doldurdukları albümlere kon u k sanatçı olarak katıldı.
Puente 1 979 ve 1 980'de Avrupa turnesine çıktığı ve
elemanları arasında Arjantin l i piyanist Jorge Dalto, kemancı
Alfredo de la Fe ve konga çalan Carlos " Patato" Valdez'in
yer aldığı Latin Vurmalı Çalgılar Caz Topluluğu (LPJ E) ile
birlikte kayıt çalışmaları yaptı. Bu grup bir bakıma, 1 983
Concord/Picante yapımı

Tito Puente And His Latin Ensemb/e
On Broadway albümüyle ortaya çıkacak kendi Latin caz
topluluğunun öncüsüydü. Tito bu albümle bir G rammy
ödülü daha kazandı.
Tito, 1 984- 1 99 1 yılları arasında, "Latin Ensemble" ile
birlikte Concord/Picante yapımı yedi albüm daha çıkardı,
bunlardan

Mambo Diablo ile Goza Mi Timbal Grammy ödülü
The
Ma mbo King: 1 OOth LP albümü için Tito, şirketin
kazandı. 1 99 1 'de RMM Plak Şirketi'nden çıkardığı

vokal istlerine ve Santas Colon ile Celia Cruz'a eşl ik edecek
bir büyük orkestraya dönüş yaptı. Bu plağın Tito'nun 1 00.
albümü olarak tanıtılmasına karşın, müzisyenin 1 992'ye
kadar çıkardığı albümler bu sayının çok üzerindeydi. Tito
ayrıca 1 992 yapımı 'The Mambo Kings" filminde rol aldı.
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Tito Puente, yukarıda sayılan müzisyenlerin yanısıra,

aralarında Tico AII-Stars, Fania All Stars, Bobby Capo,
Cami l a Azuqu ita, Gilberto Monroig, Sophy, Myrta Silva,
Manny Roman, Doc Severinsen, Woody Herman, Buddy
Morrow, Terry G ibbs, George Sheari ng, Phil Woods, Pete
Escovedo ve Escovada'nun kızı Sheila E.'nin de
sayılabi leceği, Latin müzik ve caz dünyasının değişik
isimleriyle kayıt çalışmaları yapmıştır.

• Four time Grammy Award Winner; fearured motion
picture performer; doctorate of ares & sciences; benefactor of
music studems; imernationally acclaimed world wide
performer; there are not enough adjectives to deseribe Tito
Puenre. A magnifıcent timbales player, great band-leader,
flamboyanr emertainer, underrared vibes soloist, and a
competent saxophonist, pianist, conga and bongos player, he
has done everyrhing in Latin music. Mario Bauza's death i n
1 993 left Puenre as rhe elder, reigning leader of Larin-Jazz,
salsa, and Afro-Cuban/Afro-Larin m usic.
Born of Puerto Rico parenrage, on 20 April 1 92 3 , ar Harlem
Hospiral in New York City, Ernesto Anronio Puenre Jr., aka
Tiro, was larer known as a musical child prodigy as a young
boy growing up in "El Barrio" (East Harlem). He began
daneing in conrests with his sisrer when he was only five
years old. He began piano lessons when he was seven years
old and around the age of 1 0 he srarted ruirion i n drums and
percussion, which became his forte. His original inrenrion
was to be a dancer, bur that dream was rui ned by a torn ankle
rendon he suffered in an accidenr.
Around 1 936, Puenre commenced his professional career as a
drummer wirh the orchesrra of Noro Morales. In 1 94 1 he
played wirh the Machito band. WWII intervened and Tiro was
drafted inro US Navy for three years service. After his discharge
he took courses ar New York's Juilliard School of Music and
did srinrs wirh the bands ofJose Curbelo and Fernando Alvarez
berween 1 946 and 1 947. Wirh Curbelo, Puenre performed
alongside Tito Rodriguez, who larer became his arch-rival.
Tito's repurarion as a sizzling arranger quickly grew and led to
numerous assignmenrs from prominenr bandleaders.
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In the Iate 40s, whilst Tito was performing the roles of

conrractor, arranger and timbates player with Pupi Campo' s
orchescra, he organized a group which promoter Federico
Pagani dubbed the Picadilly Boys after being i mpressed by
their performance of the latin jam style (descarga). W ith
them, Puenre recorded a number of sides. Shortly afterwards,
he renamed his aggregation Tito Puenre and His Orchestra.
Wirh lead vocalisr Vincentino Valdes, Puenre's group made
i ts record ing debur on Secco.
In lare 1 949, Puenre organized a line-up of four trumpers,
three rrombones, four saxophones and a full rhyrhm seetion
for a recordi ng session for Tico Records, then a new Latin
label . . One eecording from this session, leaving out the
crombones and saxophones, resulred in a fıery version of

Abaniquito. With rhe help of English translation by disc
jockey Dick "Ricardo" Sugar, the song became one of the fırst
crossover mambo hits. Between the Iate '40s and mid-50s,
Puente issued several recordings on Tico.
Along with Tito Rodriguez and Machito, Puenre became one
of the kings of rhe ' 5 0s mambo era. His consistenc top billing
at New York's Palladium Ballroom, the famed "Home of the
Mambo", became one of the areas of fricrion between himself
and Rodriguez. Puenre switched to RCA Victor Records and
between 1 95 6 and 1 960 he released a string of albums that
mixed spicy dance beats and red-hor jam sessions, including
the norable Cuban Carnival and his all-time best-sel ler,
Dance Mania. The al bum marked deb ur of Sanros Colon as
Puenre's new lead singer. He remained with Puenre unril
1 970, when he departed ro pursue a solo career.
Several of Puenre's Tico and RCA Victor releases between the
mid ro lare 5 0s were emirely devored to the cha cha cha
rhyrhm, which was enjoying considerable popularity at the
time. Puenre rook vinrage Cuban cha cha cha songs and
transferred them from rhe violinlflure charanga format to a
brass and reeds, big band conrexr. His ' 5 0s bands included
several major stars l ike Ray Barretto, Mongo Sanramaria,
Willie Bobo, and Johnny Pacheco.
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In 1 960, Tito and His Orchesrra journeyed to the west coast
of Arnerica to record Exciting Band In Hollywood (aka Puente
Now/) for GNP Records. Puente enjoyed more crossover
success in the early '60s for GNP, with albums combining

Latin interpretations of Broadway shows, bossa nova, and big
band dates. Pueme re-ı· oined Tico Records (and remained
w ith them umil the mid-80s) to make Pachanga Con Puente,
which yielded the big h it "Caramelos" . 1 962's El Rey Bravo
was essentially a "descarga" set: an untypical Puente album, it
stands as one of his srrongest recordings. The disc featured
Cuban violinist /flautist Pupi Legarreta and spawned the
original version of Puente's perennial class ic "Oye Corno Va",
which was given a latin-rock treatment by Samana in 1 970.

Around 1 96 5 , Tito l inked up with Alegre Records for
Y Parece Bobo, which was produced by the label 's founder Al
Santiago and featured Chivirico Davila on lead vocals.
Santiago also co-produced Cuba Y Puerto Rico Son . on Tico,
Puente's first in a series of collaborations with the "Queen of
Salsa" Celia Cruz. Tito also recorded a string of successful
albums with La Lupe between 1 965 and 1 967, and made a
couple of albums with Beny More's widow, Noraida, at che
beginning of the 70s. On his Iate 60s releases, 20th
Anniversary and The King Tito Puente, Tito was obliged to bow
to the overwhelming popularity of the R&B/Latin fusion
form called boogaloo.
.

.

Dört Grammy
ödülü ve doktora
sahibi; film artisti;
uluslararası başarı
kazanmış sanatçı:
Tito Puente'yi
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yetmiyor!
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and sciences;
inrernarionally
acclaimed performer;
rhere are not enough
adjecrives ro deseribe
Tiro Puenre'
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Panamanian vocalist Miguel "Menique" Barcasnegras, who
worked previously with Kako and Willie Rosario, did a brief
stint with Puente's band in the early 70s. In 1 97 7 , Tito and
Santos Colon reunited on The Legend, the title track of which
was written by Ruben Blades. The album, which was
nominated for a Grammy Award, was produced by 'The
Gen i us of Salsa" Louie Ram i rez. The following year, Puente's
fırst tribute al bum to Beny More (in a series of three volumes)
won a Grammy Award.

Puente's bands and albums were the source for hearing the
greatest Latin m usicians and vocalists of the '70s. Tito d id
guest stints with Cal Tjader and Ray Barretto for the '70s
albums on Fantasy and Atlantic labels. In 1 979 and 1 980,
Puente toured Europe and recorded with the Latin Percussion
Jazz Ensemble (LPJE), members of which i ncluded
Argentinian pianist Jorge Dalto, violonist Alfredo de la Fe
and conga player Carlos "Patato" Valdez. This group was a
precursor of his own Latin jazz outfıt, which debured on the
Concord 1 Picante label in 1 983 with Tito Puente And His
Latin Ensemb/e On Broadıvay. He garnered another Grammy
Award for the album.
Tito released a further seven albums with his Latin Ensemble
on Concord 1 Picante between 1 984 and 1 99 1 , two of which:
Mambo Diablo and Goza Mi Timbal, received Grammies. For
1 99 l 's The Maınbo King: l OOth LP on RMM Records, Tito
rerurned to a full big band line-up to back an assorrment of
the label's vocalists plus Santos Colon and Celia Cruz.
Although the al bum is purporred to be his 1 OOth, the actual
total of his recordi ngs in 1 992 exceeded that fıgure. Tito was
also fearured i n the 1 992 fılm "The Mambo Kings" .
In addition t o those already mentioned, Puento has recorded
w ith an array of Latin m usic and jazz nam es, i ncludi ng the
Tico All-Stars, Fania All Stars, Bobby Capo, Camilo
Azuquita, Gilberro Monroig, Sophy, Myrra Si lva, Manny
Roman, Doc Severinsen, Woody Herman, Buddy Morrow,
Terry Gibbs, George Shearing, Phil Woods, Pete Escovedo
and Sheila E.(Escovado's daughter).
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ROSE N BERG ÜÇ LÜSÜ + E D D I E C.

ROSENBERG TRIO

+

EDDIE C.

Stochelo Rosenberg - gitar guirar
Nous'che Rosenberg - ritm gitar rhyrhm guirar
Nonnie Rosenberg - bas bass
Eddie C. vurmalı çalgılar percussion
-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 4.07. 1 995
Saat Time: 2 I :00
ROS E N B E RG ÜÇLÜSÜ
• Müzik yapmak Çingenelerin kanında vardır. Göçebe
yaşam tarzları sayesinde Çingene müziği, tüm dünyaya
yayılmıştır. Bir çingene, "vatanım" diyebileceği bir ülke
bulduğu yerde, çoğunlukla meslek olarak müzisyenliği seçer.
1 968 doğumlu, Hcllandalı Çingene gitarist Stochelo
Rosenberg, Brabant bölgesinin Nuenen kentinde bir
karavan kampında yaşıyor ve, müzik yapmayı meslek
olarak değil de, hobi olarak görmesine karşın, çizdiğim iz bu
portreye tıpatıp uyuyor. "Bir kez gönül verdiğinizde bir
daha peşinizi bı rakmayacak bir ilgi alanı," d iyor.
"Çocukken, müzikle i lgil i herşeye karşı bir bağı mlı lığım
vardı. Babamın, dedemin ve dedemi n dedesinin de gitar
çaldığını gözönüne alırsak, bu pek de garip ol masa gerek.
Doğal olarak benim de gitarist olmam bekleniyordu;
çocukluğumdan beri Django Reinhardt'ın müziğiyle
büyüdüğüm için de, onun tarzını seçecektim. Django'nun
çingene cazı çıkış noktam olmasına rağmen, başka türde
müzikler de yapıyorum. Buna, kendi tarzı mda bir çingene
müziği denebi lir."
Stochelo Rosenberg. G itar çalmaya başladığında daha on
yaşında bile deği ldi. I ki yıl sonra, Hollanda'daki ve
Belçika'daki caz klüplerinde düzenli bir biçimde çalmaya
başlamıştı. Gerek bu ülkelerdeki, gerekse Fransa, Almanya
ve Avusturya'daki çingene toplumlarında, Stochelo
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Rosenberg'in adı kısa sürede aileden biri gibi olmuştu.

Ancak asıl dönüm noktası, sanatçının 1 989'da Fransa' da,
Samois-sur-Seine'de gerçekleştirilen Django Rei nhardt
Festivali'ndeki çarpıcı performansıydı. Konserde,
Dı' ango'nun kızkardeşi Carmen, Stochelo'nun, kardeşinin
bestelerinden birini çaldığın ı duyunca, gözyaşları nı
tutamadı. Müzik muhabirieri de, Stochelo'nun çalışının ne
kadar kendine has, vibratosunun ne kadar parlak ve
tekniği n i n ne kadar şaşırtıcı olduğunu çarpıcı cümlelerle
aktardı lar. "Sanatçının tek bir nota bile okuyamadığını,
notalama hakkında hiçbir fikri olmadığını ve çaldığı
akarların ismini bile bi lmediği ni düşünürsek," d iyor bir
eleştirmen, "Stochelo Rosenberg'in o virtüoz
parmaklarıyla gitarından bu derece büyüleyici sesler
çıkarması akıl alacak gibi değil. Gerçek anlamda bir Müzik!"
Stochelo Rosenberg, hakkında yazılan bu çok olumlu
eleştiriler sonucunda bir plak şi rketiyle anlaşma imzaladı.
Norveçli prodü ktör Jon Larsen, yıldızı parlayan gitaristi,
Hot Club plakçılık için, Hol landa'nın yayı n merkezi
H ilversum'daki Stüdyo 88'e götü rdü. Orada, Stochelo,
kuzen leri Rosenberg kardeşle r - ritm gitarda Nous'che ve
basta Nonnie - ile birlikte, son derece zengin bir program
çaldı. Neredeyse duygulara dakunabilen bu müzikte, sola
gitaristin parmaklarının h ızı ise şaşırtıcıydı. Rosenberg
Üçlüsü'nün i l k albümleri Seresta'nın çoşkuyla
karşılanmasının hemen ardından yeni bir çalışma
kaçınılmazd ı . 1 99 1 yılının başında, Stochelo, Nous'che ve
Nonnie Rosenberg yen i bir albüm hazırlamak için
Hilversum'daki Stüdyo 88'i sık sık ziyaret etti ler.
Prodüktör Mareel Schimscheimer ile birlikte, swing'le
fal klor'un önceliği almak için kıyasıya kapıştıkları bir müzik
kaydı yaptılar. Bir kez daha, yapısı yalın ve melodi ağı rlıklı
b i r müzikti bu. Rosenberg Üçlüsü'nün kendine has tını
renginden fedakarlık etmeden, Bob Schimscheimer, Ton
Op 't H of ya da Mareel Seriese'nin vurmalı çalgılarıyla
canlandırılan bir müzik.
Rosenberg Üçlüsü'nün geleceği son derece parlak
gözüküyor. Stochelo Rosenberg ve grubunun çalışmaları
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artık uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. Ayrıca, yepyeni
bir cazsever kuşağı, özünde Django Reinhardt'ın
harikulade gitar çalışının yattığı, Otuzlu yıllarda Fransa'daki
Hot Club'ın dünyayı fethetmesine neden olan müziği
yeniden keşfetti . Zaten Stochelo için de herşey Django ile
başlamıştı.
ROSENBERG TRIO

• Making music is in the Gypsy blood. In his nomadic
rravels, the Gypsy spread his music all over the world. Where
he found a counrry he could call home, he most ofren chose
music as his profession.
The Dutch Gypsy guitarist Srochelo Rosenberg, born in 1 968
and residene in a caravan camp in the rown of Nuenen in the
province of Brabanr, fırs this picrure very well . Even rhough
he considers making music not a profession but a hobby. "An
inreresr which, once acquired , never !ers you go, " he says. "As
a child I was addicred ro everyrhing which had ro do wirh
m usic. Not all that srrange eirher because my farher,
grandfarher and grear-grear grandfarher played guirar. So ir
was ro be expecred that I would become a gui rarist roo. In the
rradirion of Django Reinhardt, because I was spoon-fed on his
music since childhood. And alrhough Django's Gypsy jazz is
my deparrure poinr, I play other music roo. A ki nd of Gypsy
music more my own sryle. "
Srochelo Rosenberg. He was not quire ren years old when he
began playing guirar. Two years larer he was ro be heard
performing regularly in jazz clubs in The Nerherlands and
Belgium. In the Gypsy communiries in rhese counrries, and
in France, Germany and Ausrria, his name rapidly became a
household word. B ur ir would be 1 989 before the big
breakrhrough came -wirh a sensarianal performance at the
Django Reinhardt Festival in Samois-sur-Seine in France.
When Django's sister Carmen heard Srochelo play one of her
brorher's composirions, she bursr inro rears. And music
journalisrs rusbed off ro report in glowing rerms how srricrly
personal Srochelo's playing was, how brillianr his vibraro,
how asronishing his rechnique. "And rhen ro rhink that he
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can't read a note and hasn't the fainrest idea abour notation or
the names of the chords he plays,:· one eritic wrore. "lt is
incredible what Stochelo Rosenberg conjures up out of the
guitar with those virtuoso's fı ngers. Music with a capital M . "

The rest i s history: the favourable write-ups for Stochelo
Rosenberg resulred in a record conrract. The Norwegian
producer Jon Larsen brought the star guitarist for Hot Club
Records to Studio 88 in the Dutch broadcasting centre of
H ilversum. There, with the Rosenberg brothers who were his
cousins -Nous'che on rhythm guitar and Nonnie on base
Stochelo played a programme varied in the extreme. Music in
which the emorions were almost palpable and the speed of
the fı ngers of the solo guitarist lirtle less than amazing. After
the exuberanr reception of Seresta, the debut al bum of the
Rosenberg Trio, a sequel had to follow soon. At the start of
1 99 1 , Stochelo, Nous'che and Nonnie Rosenberg made
several trips to Studio 88 in Hilversum to make a new album.
With Mareel Schimscheimer as a producer, music was
recorded in which swing and folklore again fought each other
for precedence. Music, once more simple in structure and
with great attenrion to melody. Without any sacrifice of the
specifıc tone colour of the Rosenberg Trio, rhings were
enlivened by the percussion conrribured by Bob
Schimscheimer, Top Op 't Hor or Mareel Seriese.
The future looks bright for the Rosenberg Trio. There is now
a great dea! of international i ncerest in the work of Stochelo
Rosenberg and company. And a new genetation of jazz fans
has discovered the music from the Thirties which enabled the
Hor Club in France to conquer the world: music with the
remarkable guitar playing of Django Reinhardt as i ts
brilliant core. For Stochelo Rosenberg too it all began with
Django.
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JOH N McLAU G H L I N & T HE FREE SPI RITS

John McLaughlin - gitar guirar
]oey DeFrancesco - Hammond org, trompet Hammond organ, rrumper
Dennis Chambers - davul drums

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 4. 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00
JOHN McLAU G H LI N
• Günümüzün en etki leyici v e ç o k yön l ü gitarisderinden
biri olan John Mclaughlin, hem caz müziğinde yeni bir çığı r
açan Mahavishnu Orchestra'nın, hem de devrimci H intli
caz grubu Shakti'nin l ideri olarak isim yapan olağanüstü bir
solist, ve şimdiye kadar yazılmış en güzel klasik Caz-fusion
parçalarından bazıları n ı n bestecisi olarak bil inir.
4 Ocak 1 942'de I ngiltere'nin Yorkshire kentinde doğan
John Mclaughlin, i l k kez Georgie Fame' in Blues Flames
grubunun bir elemanıyken d ikkat çekti. Daha sonra
G raham Bond Organization'a ve Brian Auger'in Trinity
grubuna katıldı. 1 968 yılı nda ise kendi gru bunu kurarak
ödül kazanan albümü

Extrapolation'ı piyasaya çıkardı.

1 969'da ABD'ye yerleşen John Mclaugh lin, Amerikan
cazında büyük etkisi olan Lifetime grubuna katıldı. Bu
grubun yanısıra Wayne Shorter'la birlikte çalışan müzisyen
efsanevi M iles Davis tarafından grubuna davet edildi.
Akustik gitarın tınısının zengin l iğini ve duruluğunu gözler
önüne seren bir albüm yapma isteği, Mclaugh l i n'in davulcu
Billy Cobham ve kemancı J erry Goodman ile işbirliği
yapmasına yol açtı. Sonuçta ortaya, 70' 1i yılların başlarında
yapılan en iyi albüm lerden biri sayılan

My Goals Beyand

albümü çıktı. M üzisyen daha sonra, Goodman, Cobham,
Rick Laird ve Jan Hammer ile birlikte, başarılı bir caz
fusion grubu olan Mahavishnu Orchestra'yı kurdu. G rup
çok büyük ilgi topladı ve Mclaugh lin'in göze çarpan
yeteneği ve tutku lu besteleri, eleştirmenlerin ondan "G itar
I lahı" diye söz etmelerine yol açtı.
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McLaughlin, Mahavishnu Orchestra ile yaptığı çalışmalarını

sürdü rürken bir yandan da Carlos Santana

(Love Devotion
Surrender) ve Michael Tilson Thomas yöneti mindeki
Londra Senfoni Orkestrası (Apoca/ypse) gibi pek çok

sanatçı ve grupla birlikte çaldı ve kayıt çalışmalarında
bulundu.
Sürekli yen i l i k yapma ihtiyacı duyan ve yalnızca akustik

Mclaughıin'in göze
çarpan yetenegi ve
tutkulu besteleri,
eleştirmenlerin
ondan "Gitar Ilahı"
diye söz etmelerine
yol açtı.
Mcl.auglılin's

gitar çalmak isteyen McLaughlin, bu amaçla Shakti adlı

seriking arcisrry and

grubu ku rdu . Doğu ve Batı müzik geleneklerinin bir

compositions lee

sentezini oluşturan bu topluluk, tü m dünyada büyük beğeni
topladı.
Yoğun kayıt çalışmalarını sürdüren gitarist, johnny

McLaugh/in Electric Guitarist albümü için Chick Corea ve
David Sanborn'u, Music Spoken Here albümü için ise Katia
Labeque'i kendisine eşlik etmeleri için stüdyoya davet
ettikten son ra, meslektaşları Paco DeLucia ve Al Di Meola
ile birlikte

Passion Grace and Fire ve Friday Night In San

Francisco albümlerini gerçekleşti rdi.
John McLaughlin, Dexter Gordon ve Herbie Hancock ile
birlikte Bertrand Tavernier'nin yönettiği "Round Midnight"
fi l m i nde rol aldı.
M üzisyenin bir d iğer başarısı da, gitar ve orkestra için
bestelediği

Akdeniz adl ı konçertosunun galasıyd ı . Los

Angeles Filarmoni Orkestrası'nın Genel Müdürü Ernest
Fleishman tarafından ısmarlanan bu konçerto, ilk olarak
1 985 Eki m'i nde Los Angeles'ta seslendirildi. McLaugh l in'in
sol ist olarak katıld ığı eserin bu gala gecesi izleyiciler
tarafından coşkuyla alkışiandı ve eleştirmenlerin övgüsünü
aldı. O günden beri, bu eser dünyan ı n çeşitl i köşelerinde
seslendirildi ve 1 990 yı lının başlarında, Michael Tilson
Thomas'ın yönettiği Londra Senfoni Orkestrası'nın
yorumuyla CBS plak şi rketinden piyasaya çıktı.
Deutsche Kammerphilharmonie tarafından ısmarlanan,
gitar ve orkestra için yazdığı

Avrupa adlı i kinci konçertosu,

bu yetenekli genç orkestra tarafından Avrupa'n ı n tüm
başkentleri ni kapsayan bir turnede seslendirildi.

passionare
crirics co bail him as
"The Guitar Hero".
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John Mclaugh lin, klasi k müzik eği limli çalışmalarına paralel
olarak, 1 988 yılında elektrobas ve vurmalı çalgılara yer
verdiği, H intli vurmalı çalgılar ustası Trilok Gurtu ile uzun
ve derin bir arkadaşlıkla sonuçlanan, yeni bir üçlü kurdu.

Beş yıl boyunca John Mclaughl i n Üçlüsü dünyanın dört bir
yanında konserler verdi ve hem eleştirmenlerin hem de
d i nleyicilerin büyük beğenisini topladı. G rup,

Live at the
Royal Festival Hall ( 1 990) ve Que Allegria ( 1 992) adlı iki
albüm çıkardı.
John Mclaugh l i n, 1 993 yılından bu yana, davulda yine
Den n is Chambers ve Hammond orgda Joey DeFrancesco
eşliğinde elektro gitar çaldığı, 'The Free Spi rits' adlı bir
grupla turneye çıkmakta. Mclaugh lin'in kendine has
tarzıyla bi rleşen Dennis'in sağlam ritmi ve Hammond'ın
çarpıcı "sound"unda Mclaughlin'in meslek yaşamına adım
attığından bu yana yaşadığı tüm deneyimlerin kaynağına
inmek çok heyecan verici.
John Mclaughl i n yen i grubuyla yaptığı çalışmaların yanısı ra,
"uzun süredir hayalini kurduğum kayıt çalışması" diye
tanımladığı

Time Remembered, john McLaughlin Plays Bill
Evans albümünü doldurdu. Altı akustik gitarla Bill Evans'ın
müziğinin çalındığı bu albüm, John'un tüm yaşamı boyunca
hayranlık duyduğu bu müzisyene gerçek bir ithafdı.
Mclaughl i n ayrıca, bir diğer "ilahı"na, John Coltrane'e de

yen i albümünü adadı . 1 994 yılının Nisan ayında, The Free
Spirits grubu

Tokyo Live adlı i l k albümünü doldurdu. Elvin

Jones ve Joey DeFrancesco'nun Mclaugh l in'e eşlik ettiği,
John Coltrane'nin anısına ithaf edilen

After the Rain albümü

ise 1 995 yılının N isan ayında piyasaya çıktı.

• One of the most versatile and i nfluential guitarists of our
time, John McLaughl i n is known as an extraordinary solo
artisc, as a leader of both the ground breaking Mahavishnu
Ürehescra and the revolucionary Incio-Jazz group Shakti and
as the composer of some of the most stunning classical Jazz
fusion pieces ever written.
Born on 4 January 1 94 2 , in Yorkshire, England, John
McLaughlin fırst began to receive public attencion as a
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member of Georgie Fame's B l ues Flanıes. He then joi ned the
Graham Bond Organisation, Brian Auger's Trinity, and in
1 968 formed his own band and recorded the prize-winning

album Extrapolation.
Maving ro the USA in 1 969, John McLaughlin joined
Lifetime, a group that had great inıpact on the Anıerican Jazz
scene. In addition to Lifetime, McLaughlin worked with
Wayne Shorter and was personally invited to work with the
legendary Miles Davis.
His desire to nıake an album displaying the richness and
purity of the acoustic guitar led McLaughl in to join forces
with drunımer Billy Cobham and violonist Jerry Goodnıan.
The results were My Goals Beyond, a record that was
acclainıed as one of the best of the early seventies. With
Goodnıan, Cobham, Rick Laird and Jan Hammer, he went on
to form the brilliant Jazz fusion group Mahavishnu
Orchestra. The group enjoyed immense popularity and
McLaughlin's striking artistry and passianare composirions
!ed critics to hai l him as "The Guirar Hero".
While continuing with Mahavishnu Orchesrra, McLaughlin
worked and recorded with many arrisrs including Carlos
Santana (Love Devation Surrender) and the London Synıphony
Orchestra, conducted by Michael Tilson Thomas (Apocalypse).
Due to both his need for constant innovation and a desire to
play acoustic guitar exclusively, McLaughlin formed Shakti.
The group was a unique synchesis of Eastern and Wesrern
m usical rraditions and was praised throughout the world.
Continuing his busy record career, McLaughlin invited Chick
Corea and David Sanbom to recordjohnny McLaughlin Electric

Guitarist, Katia Labeque to perform on Music Spoken Here and
then teamed up with fellow guitarists Paco DeLucia and Al
DiMeola for two albums, Passian Grace and Fire and Friday

Night In San Francisco.
John McLaughlin appeared with Dexrer Gordon and Herbie
Hancock in Bertrand Tavernier's highly acclaimed film
" Raund Midnight".
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Another criumph was the premiere of his Concerto for Guitar
and Ürehescra called 'Meditterranean'. Commissioned by
Ernest Fleishman, execurive direcror of the Los Angeles

Phi larmonic, the Concerro was fırsr performed in Los Angeles
in November 1 98 5 , wirh McLaughlin as soloisr, and received
a standing ovation from the fırst night audience and raves
from che crirics. Furrher performances rook place all over the
world since then and early 1 990 the recording of the
Concerto was released on CBS Records wirh the London
Symphony Ürehescra under Michael Tilson Thomas.
A second Concerro for Guirar and ürehescra called 'Europa'
was commissioned by the 'Deursche Kammerphilharmonie'
and performed wirh that fıne young orchesrra during a rour
that led through all the capirals in Europe.
In 1 988, paraUel ro his more class i cal oriemed activities, John
McLaughlin founded a new Trio with eleccric Bass and
percussion, which led to a long and deep musical friendship
wirh the lndian percussionisr Trilok Gurtu. The 'John
McLaughlin Trio' toured all over the world for five successive
years and received overwhelming success borh of crirics and
audiences. Two albums were released Live at the Royal Festival
Hall ( 1 990) and Que Allegria ( 1 992) .
Since 1 993 we have seen John McLaughlin tour wirh a new
band The Free Spirits', again playing electric guirar wir h
Dennis Chambers on drums and Joey DeFrancesco on
Hammond organ. Dennis' solid rhythm, the 'earrhy' sound of
the Hammond combined wirh the unjque style of Mclaughlin . . .
it is exciring to hear the essence o f all the experiences he has
gone through si nce the beginning of his career.
ParaUel to the working with the new group John McLaughlin
released what he calls a "long dream of recording": Time
Rernembered, John McLaughlin Plays Bill Evans. B i l l Evans'
m usic played by 6 acousric guitars, a true homage to a
musician John admired all his life. To anorher "hero" of his,
John Colrrane, he dedicared his laresr album. The Free
Spirits' fırst album Tokyo Live was released in April 1 994 .
After the Rain, a cribute to John Coltrane (fearuring El vi n
Jones and Joey DeFrancesco.) was released in April 1 99 5 .
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THE FREE SPI RITS

• Dünyanın en başarı l ı gitaristlerinden biri olan John
Mclaughlin, Dennis Chambers ve Joey DeFrancesco ile
birlikte kurduğu The Free Spi rits adlı yeni grupla
karşımızda. Mclaughlin'in altı yıl boyunca kendini
tamam iyle akustik gitar çalmaya adad ıktan sonra elektro
gitara dönüş yapması, yeni müzikal zeminler arayışına
doğru atılan bir adım anlamına gel iyor. Bazı ları Tony
Williams'ın "Lifetime" grubuna, ya da görkemli
"Mahavishnu Orchestra"ya gönderme yapacaklar kuşkusuz
ve bu bizde bazı anıları canlan d ı racak. Ancak o zamandan
bu yana başardı klarını bir düşünün ("Shakti", "The John
Mclaugh l i n Trio", vb.) ve bu yeni grubun
gerçekleşti rebi leceklerinin kaynağını düşleyin.
Hammond org çalan Joey DeFrancesco, John
Mclaughl i n'e, 1 988 yazında New York'taki bir konser
sırasında, M i les Davis tarafı ndan tanıştı rılmıştı. O sıralarda
1 6 yaşında olan Joey, şu anda 2 1 yaşında genç bir
"del i kanlı" ve daha şimdiden M i les Davis, John Scofıeld,
Manhattan Transfer ve diğer pek çok ünlüyle çalmış ve
çalışmalara katı lmış bir müzisyen. Yakın bir geçmişte,
d i n l eyicilerinde kendisine karşı büyük saygı uyandıran

Reboppin adlı dördüncü albümünü piyasaya ç ı kardı. Bu
albüm onu ve müziğini, gelecekte Hammond orgla
çalı nacak müziğin standartları n ı değiştirecek yüksek bir
seviyeye taşıdı.
En son Breeker Kardeşler ile Avrupa ve ABD turnelerine
çıkan Dennis Chambers, uzun süredir John Mclaughlin'in
favori davulcuları arasında yer al ı r. Ama Mclaughlin, ancak
elektrogitar çal maya karar verdiğinde onunla bir grup
kurabileceği ni düşünmeye başladı. 1 992 yılında John ve
Dennis, Ispanya'da Sevilla'da "G itar Efsaneleri"
Festivali'nde, George Duke'ün Big Band'ine konuk sanatçı
olarak katıl ı p birlikte çald ı ktan son ra, bir gün bir toplulukta
birlikte çalmaları gerektiğine karar vermişlerdi ...
Işte böylece üç "Özgür Ruh" heyecan verici yeni bir müzik
çalıyor ...

Ü ç •• özgür Ruh""
heyecan verici yeni
bir müzik çalıyor . . .
Here chey are, chree
""Free

Spirirs"" ro play

excicing new
music . .
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• John Mclaughlin, one of the most bril lianr guitarists in
the world, has formed a new band, The Free Spirits, wirh
Dennis Chambers and Joey DeFrancesco and they recorded
Tokyo Live (Polygram/Verve) in April 1 994. Returning to
playing elecrric guitar afrer having devared the past six years
almosr emirely to the acousric guitar means anather step
forward to explore new musical grounds. Some of us will refer
ro the Tony Williams "Liferime", or the spectacular
"Mahavishnu Orchesrra" and for sure it will bring us some
reminiscence. But think of all that has happened ever since
that time ("Shakti", "The John Mclaughlin Trio" ete) and
imagine an essence of all that will emerge from this new
band.

Joey DeFrancesco, Hammond organ, was inrroduced to John
Mclaughlin by Miles Davis in the summer 1 988 during a
concert in New York. 1 6 years old at that time he is srill a
"youngsrer" at the age of 2 1 and has already played and
worked with Miles Davis, John Scofıeld, Manhattan Transfer
and many orhers. He j usr recorded his 4th album Reboppin,
which acclaimed him great respecr and sers himself and his
music to a high level that will change the standards of music
played on Hammond organ in the furure.
Dennis Chambers, last touring Europe and the USA with the
Breeker Brothers, has been one of John Mclaughlin's
favourire drummers for a long rime. Bur only unril he
decided to play electric guitar was it possible ro acrually
think about forming a band with him. Afrer playing the
"Guitar Legends" festival in Seville, Spain 1 992, where John
and Dennis appeared as guests in George Duke's B ig Band,
they rhen decided that one day in a band they had to play
togerher. . .
And so here they are, three "Free Spirirs" ro play exciring new
m usıc. . .
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YOUSSOU N'DOUR

Youssou N'Dour - vokal vocal
Habib Faye - bas, tuşlu çalgılar bass, keyboards
Assane Thiam - tama rama
Babacar Faye - vurmal ı çalgılar percussion
Mamadou Uimi) Mbaye - gitar lead guitar
Pape Oumar Ngom - ritm gitar rhythm guitar
Seydou Norou (Thierno) Koite - saksofon saxophone
Mamadou Ndoye - trompet trumpet
Ibrahima (lbou) C isse - tuşlu çalgılar keyboards
Fallilou A madou (Gallas) Niang - davul drums
Victoria Catherine (Vivian) Chidid - geri vokal backing vocal
Miriam Betty - geri vokal backing vocal
Joseph Raphael Boushanzi- dansçı dancer

Yer Venue: Açı khava Tiyatrosu Open-Air Theatre
Tarih Date: 5 . 0 7. 1 995
Saat Time: 2 1 :3 0

YOUSSOU N'DOUR
• 1 959 yılı nda, Dakar'ın M e d i n a "eski kent" bölgesinde
doğan Senegaili Youssou N'Dour, tanınmış bir geleneksel
müzisyen olan Ndeye Sokhna Mboup'un oğl udur. Annesi
sayesinde, temeli n i Wolof halkının geleneksel müziği nden
alan Youssou, ilk konseri n i i ki yerel müzik ve drama
grubuyla gerçekleştirdi; bunlardan bi ri, 1 972 yılında
katıld ığı Sine Dramatic grubuydu. Ertesi yıl, i l k kez
modern bir orkestra ile, Orchestra Diamono'nın eşliğinde,
halk önünde şarkı söyledi. 1 975 yılında bu orkestrayla
birlikte Gambia turnesine çıktı; yollarda geçecek bir
yaşama atılmak için daha çok genç olduğunu söyleyen anne
ve babasının ısrarları üzerine geri döndü.
1 976'da, Dakar'ın en ünlü gece klübü M iami Club'ın sürekli
orkestrası Star Band'e katılarak, kendisini Senegal'in öncü
müzisyenleri nden birine dönüştürecek meslek yaşamı na
adım attı. Bu orkestrayla N'Dour, ürehestre Baobab ve
ürehestre Le Sahel gibi d iğer Dakar gruplarının da aynı

70

dönemde üzerinde çalıştığı, elektronik batı çalgıları ile
geleneksel Wolof ritmleri ve güftelerini bi rleştiren, i lerki
yıllarda mbalax diye adlandırılacak müzik tü rünü yaratmaya
başlad ı . 1 979 yılında Star Band'den ayrılarak, 1 982'de
Super Etoile de Dakar olarak yeni leyeceği Etoile de Dakar
grubunu kurdu. Işte bu dönemde, N' Dour'un güçlü, çok
ritml i Wolof halk şarkı larını, çeşitli batı çalgı ları n ı
ekleyerek tekrar yorumlamasıyla olgun mbalax stili ortaya
çıktı: akıcı, flamenko benzeri gitariarın oluşturduğu bir
temelin üzerine, fuzz-box gitar soloları ve Stax şirketin i n

"Son olarak Bob
Marley'in gördügü
türden evrensel bir
ilgiyi gerçekten
saglayan bir Ü çüncü
Dünya sanatçısı
varsa, bu,
olaganüstü bir sese
sahip Youssou'dur."
"If any Third World
performer has a real
shoc as rhe sorc of
universal populariry
last enjoyed by Bob

yayınladığı plaklardaki nefesi i iere dayanan bir tarz. Yavaş

Marley, ir is Youssou,

yavaş kendine özgü bir "sound" geliştirdi.

exrraordinary voice."

1 98 1 'de

Tabaski albümüyle başlamak üzere, gitgide artan

bir yoğunluğa ve düzenleme gücüne sah ip on kaset çıkardı.
Besteler, halk h i kayelerinden Dakar'daki yaşamı kutlamaya,
ve şehre göç edenlerin sorunlarına kadar pek çok lirik
konuyu ele alıyordu. Senegal'de N'Dour'un ünü arttı.
Methiye şarkıcılığındaki yeteneği, N'Dour'un şarkılarıyla
ölümsüzleşrnek isteyen ve bu ayrıcalık için çok büyük
paralar ödemeye hazır, zengin ve ü n l ü işadamiarını
çekiyordu. Daha yoksullar, özellikle de kent gençliği,
N'Dour'un Wolof kökeninden duyduğu gururla kendilerini
özdeşleştiriyor, aynı zamanda da kullanılan çalgıların ve
düzeniemelerin müziğe kattığı rock ve soul çeşnisinden de
zevk alıyorlardı.
Şarkıcının müziği, Batı'da çıkardığı i ki klasi k albümle,

/mmigres ( 1 985) ve Ne/son Mandela ( 1 986), Senegal'in
dışında daha geniş ilgi gördü ve sürekli olumlu eleştiriler
alarak ABD, Ingi ltere ve Fransa'da yüksek plak satışları
elde etti. N' Dour'un modern Afrika pop stil i, Peter
Gabriel ve Paul Simon gibi çok farkl ı tarzda müzik yapan
sanatçıları bile etkilerneye başlamıştı. Asl ında, N'Dour'u
1 986 yapımı albümü

So ile Amerikalı ve I ngil iz sanatçı lara

tanıtan da, sanatçıyı grubu The Super Etoile ile birlikte,
çıktığı dünya turnesine katılmaya çağıran da Peter
Gabriel'di. 1 988 yılında Youssou N'Dour, Peter Gabriel,
Bruce Springsteen, Sting ve Tracy Chapman'la birlikte
Uluslararası Af Örgütü'nün "Insan Hakları Şimdi ! "

a singer with an

72

turnesine katılan baş isimlerden bi riydi. (N'Dour, son
albümü

The Guide'da yer alan ve "Chimes O( Freedom"

parçası na eşlik eden Branford Marsalis i l e bu turne
sırasında dost oldu.) Sanatçı Dakar'a, beraberinde,
kayıtlarında geleneksel Senegal müziğini daha
derinlemesine araştı rmasına olanak sağlayacak bir Akai
sampler'la döndü.
N'Dour'un Virgin yapımı ilk uluslararası albümleri
(prodüktörlüğünü George Agony'nin yaptığı ve N'Dour
Gabriel i kilisinin ortak bestesi

"Shaking The Tree"yi içeren
The Uon ile M ichael Brock'un
prodüktörlüğünü üstlendiği 1 990 yapımı Set albümleri),
1 989 yapımı

Brian Cull man'ı Rol ling Stone dergisinde şu satırları
kaleme almaya yöneltti: "Son olarak Bob Marley'in
gördüğü türden evrensel bir i lgiyi gerçekten sağlayan bir
Üçüncü Dünya sanatçısı daha varsa, bu, tüm Afrika tarihini
içerdiği izlenimini veren olağanüstü bir sese sahip
Youssou'dur." Ama bazı Batıl ı "pü rist"lere göre,
N'Dour'un albümleri fazlasıyla Batı etkisinde kalmıştı;
bununla birlikte Senegaili dinleyiciler bunları müthiş bir
heyecanla karşı ladı lar.
1 99 1 yazında Youssou N'Dour, ünlü fil m yönetmeni Spike
Lee'nin, Columbia tarafı ndan dağıtı lan 40 Acres & A Mule
Musicworks plak şi rketiyle anlaşma imzaladı. N'Dour,
Lee'nin pek çok tarzı içeren "Afro-Amerikan müziğinin
m i rasını genişletmek" ü l küsünden ve kendi müziğinin de bu
mirasın bir parçası olduğu inancından çok etki lenmişti. Bu
birlikteliğin sonucunda ortaya, yapımcılığını N'Dour'un
üstlendiği, Dakar'daki en son teknolojiye sahi p Xippi
Stüdyosu'nda gerçekleştirilen, 1 992 yapımı

Eyes Open

albümü çıktı. N'Dour'un grubu The Super Eteile ile
doldurduğu bu albüm G rammy Ödülü'ne aday gösterildi.

Eyes Open 'ın piyasaya çıkmasından bu yana, Youssou
N'Dour, Dünya Çocuk Yılı bağlamında U N ICEF'in elçiliğini
yaptı. 1 993 yıl ı n ı n Temmuz ayında, bestelediği bir Afrika
operası n ı n i l k gösterimi Paris Operası'nda gerçekleşti rildi.
Yakın bir geçmişte BBC'nin Dünyan ın Ritmleri
programı n ı n bir bölümü N'Dour'a ayrıldı.
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Youssou N'Dour, Eyes Open'da olduğu gibi, Batı Afrika'nın
en gel işmiş kayıt olanaklarına sahi p olan Xippi
stüdyolarında gerçekleştirdiği yeni albümü

The Guide'ın da

yapımcılığını üstlendi. SAPROM'un (Afrika'nın Tan ıtımı
Derneği) kurucusu olan N'Dour, bu stüdyoda birçok
Senegaili sanatçıya kayıt yapma olanağı sağladı . Youssou,
müziksel ve temasal bir bütü n l üğe sahip olan

The Guide

albümü nde, yeni alan lara el atarken di nleyicilerin daha
uzun yıllar izleyeceği bir müzik yol unun taşlarını da
döşüyor. Kültürler arası çarpışma nefıs bir şekilde
sürmekte...

• Born in 1 95 9 in the Medina, or "old town", disrriet of
Dakar, Senegal, N'Dour is the son of Ndeye Sokhna Mboup,
herself a well-known rraditional m usieian, who gave him his
grounding in the traditional musie of the Wolof people. His
fırst publie performanees eame with two loeal musie and
drama groups, including Sine Dramatie, whieh he joined i n
1 9 7 2 . The following year he made h i s fırst publie appearanee
with a modern band, singing with ürehesrra Diamono. In
1 97 5 , he roured the Gambia with the band, returning after
his parenrs eomplained he was roo young to start a life on the
road .
In 1 97 6 N'Dour took the fırst steps i n a eareer whieh would
establish him as one of Senegal 's greatest musieal pioneers,
joining the Star Band, who were the house band at Dakar's
lead i ng nightspot, the Miami Club. With them N'Dour
began ro forge the fusion of western electrie i nsrrumentation
and rrad itional Wolof rhythms and lyries that beeame known
as mbalax - a roure that was simultaneously being explored
by fellow Dakar bands ürehestre Baobab and ürehestre Le
Sahel. In 1 97 9 N'Dour left the Srar Band , and ser up Etaile
de Dakar, whieh in 1 982 he re-formed as Super Eroile de
Dakar. The marure mbalax sryle emerged at this rime, as
N'Dour added a variety of wesrern i nsrrumenration ro the
rough, multi-rhythmie Wolof folk songs he was re
inrerpreting: a base of rol! ing, flameneo-like guirars, fuzz-box
guirar solos and srabbing, Stax-l ike horns. Slowly the sound
developed.
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Ten cassette releases, starting with Tabaski in 1 98 1 ,

displayed an increasing fullness and power of arrangemenr.
The lyric subject matter ranged from folk tales ro celebration
of life in Dakar, and the problems faced by migranrs to the
cities. In Senegal, N'Dour's repuration increased . His prowess
as a praise singer attracted rich and famous patrons, all of
them keen to be immortalised in his songs and willing to pay
large sums of money for the privilege. Poorer people,
particularly the urban youth, idenrified with his pride in his
Wolof roots while also enjoying the rock and soul edges his
insrrumenration and arrangemenrs brought to the music.
Outside Senegal his m usic received wider attenrion with the
western release of two dassic albums, lmmigres ( 1 98 5 ) and
Nelson Mandefa ( 1 986), which picked up sustained critica!
praise and signifıcanr sales in the USA, UK and France.
N'Dour's modern African pop style starred to influence arrists
as diverse as Peter Gabriel and Paul Simon. It was Gabriel, in
facr, who introduced N'Dour to American and British artists
via his So album (in 1 986) and took N'Dour and The Super
Eroile on the road with him in a subsequent world tour. In
1 988, Youssou N'Dour was a co-headliner on the Amnesty
International "Human Rights Now !" tour alongside Gabriel,
Bruce Springsteen, Sting, and Tracy Chapman. (lt was during
the "Human Rights Now ! " tour that N'Dour became friends
with B ranford Marsalis, who appears on The Guide and first
heard "Chiınes Of Freedoın") N'Dour returned to Dakar with an
Akai sampler with which to record and further explore the
rraditional sounds of Senegal.
N'Dour first international album releases on Virgin ( 1 989's
The Lion, produced by George Acogny and conrained the
N'Dour-Gabriel composed single "Shaking The Tree"; and
1 990's Set, produced by Michael Brook), prompted Brian
Cullman to write in Rolling Stone: "If any Third World
performer has a real shot at the sort of universal popularity
last enjoyed by Bob Marley, it's Youssou, a singer with a
voice so exrraordinary that the history of Africa seems locked
inside it." B ut for some "purists" in the west, the albums
showed rather roo much western influence. H is Senegalese
audience, however, received them with huge enthusiasm.
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In the summer of 1 99 1 , Youssou N'Dour signed to Spike

Lee's 40 Acres & A Mule Musicworks label, distribured by
Columbia. N'Dour was impressed by Lee's stated
commitmem to "enlarging the legacy of grear African
American music" in a wide range of styles and Lee' s belief
that N'Dour music constitured a part of that legacy. The
result of that union was 1 992's Eyes Open; self- produced by
N'Dour at his own state-of-the-arr Xippi Studio in Dakar and
featuring The Super Etoile, Eyes Open wem on to win a
Grammy Award nomination.
Since the release of Eyes Open, Youssou N'Dour was made an
arnbassader for UNICEF in conjunction with the Year Of The
Child. In July 1 993, an African opera composed by N'Dour
premiered at the Paris Opera. N'Dour was subject of a recem
episode of the BBC' s Rhythms Of The World program.
Like Eyes Open, his new album
The Guide was produced by
Youssou N'Dour at his Xippi
Studio, the most advanced
recording faci liry in West
Africa. As the founder of
SAPROM (Society Of African
Promotion), N'Dour has
recorded and produced
numerous Senegalese artists at
his studio. On The Guide, which
is unifıed through musical and
themaric cominui ty, Youssou
maps out new territory, laying
out a new musical road that
listeners will follow for many
years to come. The collision of
cultures cominues, deliciously . . .

N'Dour, Spike
Lee'nin pek çok
tarzı içeren "Afro
Amerikan müzi�inin
mirasının
genişletmek"
ülküsünden çok
etkilenmişti.
N'Dour was
impressed by

pike

Lee's stared
com m i r cmen r ro
"enlarging the

l egacy of gre:ıt
Afıcan-American
music" i n a wide
range of sry l es .
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LINCOLN CENTER CAZ O RKESTRASI
WYNTO N MARSALiS, Şef

LINCOLN CENTER J AZZ ORCHESTRA
WYNTON MARSALIS,

Conductor

Wynton Marsa/is misafir solist, trompet guesr soloisr, rrumpet
Sherman Irby - saksofon saxophone
Bill Easley - saksofon saxophone
Steven Ri/ey saksofon saxophone
Wes A nderson - saksofon saxophone
joe Yemper/ey - saksofon saxophone
Marcus Printup - trompet trumper
Ryan Kisor - trompet rrumpet
]essie McGuire - trompet trumpet
Randali Haywood- trompet rrumpet
Wycliffe Gordon - trombon rrombone
Ronald Westray - trombon trombone
Robert Trowers - trombon trombone
Dr. Michael White - klarnet dariner
Cyrus Chestnut - piyano piano
Ben Wolfe - bas bass
Herlin Ri/ey - davul drums
Milt Grayson vokal vocals
-

-

-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open- Air Thearre
Tarih Date: 6. 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :3 0

LI NCOLN CENTER CAZ ORKESTRASI
• 1 988'de Lincoln Center'ın ünlü caz programı için
kurulmuş olan Lincoln Center Jazz Orchestra (LCJO),

"Jazz at Lincoln Center" etki n l i klerinin resmi ve sürekli
orkestrasıd ı r. Dünyanın en ü n l ü caz müzisyenlerinin birkaç
kuşağı nı birden bünyesinde barındıran LCJO, kendini, "big
band" için ısmarlanmış yeni yapıtlar ile caz tarihinin
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tan ınmış bestelerinden bir repertuar ol uşturmaya
adamıştır. Bu repertuarda Duke Ellington, Jelly Roll
Mortan, Thelonious Monk, Benny Carter, Count Basie,
Bennie Moten, Mary Lou Wil liams, Dizzy Gil lespie,
Charles M i ngus, Jay McShann ve d iğer caz besteci lerinin
eserleri yer al maktadır.
LCJO özel l i kle Duke Ellington'ın müziğini yorumlamada
uzmanlaşmıştır. Bu orkestranın, her yı l ı n Ağustos ayında,
Lincoln Center'ın Alice Tully Salonu'nda, Ellington'ın
müziğini yorumlayarak verdiği konserler, New York
şehri nin önemli kültür olaylarından biri haline gelmiştir.
LCJO, 1 992 sonbaharında, Ellington'ın 20'1 i yılların
ortalarından 70'1i yıl lara uzanan bestecilik kariyerini
yansıtan b i r programla, Amerika Birleşik Devletleri'nde,
otuz kenti içine alan bir turneye çıktı. Çok ilgi gören bu
turne, The Hollywood Bowl'da, Chicago'daki Orkestra
Salonu ile Bostan, Detroit ve Atlanta'daki Senfoni
Salonları'nda verilen konserlerin yanısıra The Tonight
Show'daki can l ı televizyon yayınını da içeriyordu. Ayrıca,
"Jazz at the Lincoln Center"ın Sanat Yönetmeni Wynton
Marsalis, turne boyunca, lise ve üniversite öğrencilerine
yön e l i k workshop'lara ve konserlerin ardından Ellington'ın
müziği üzerine çeşitli söyleşiiere katıldı.
Lincoln Center Jazz Orchestra, 1 992 yılı içinde, bu
tu rnenin yanısıra,

Portraits By Eliington adlı ilk albümünü de

piyasaya çıkardı. Orkestranın 1 99 1 'de Lincoln Center'da
verdiği bir konserin bant kayıtları nı içeren bu
Sony/Columbia yapımı albüm, Bill board Caz l istesinde 4
numaraya kadar yükseldi; ve Avrupa ile Japonya'da çok
büyük ilgiyle karşılandı. Ertesi yıl, LCJO, Fransa'da yapılan
Marciac Caz Festivali'ne katılarak i l k uluslararası turnesini
gerçekleşti rdi, Tanglewood'da ilk kez konser verdi ve
Hollywood Bowl'da tekrar sahneye çıktı .
1 994 kışında LCJO, ABD'de 30 şehri kapsayan bir turneye
çıktı ve geniş bir yelpaze oluşturan cazın başyapıtları nı
seslendird i . Bunu 1 994 yazındaki bir başka turne izledi; ve
LCJO, televizyonda ü l ke çapında on milyon izleyiciye
seslenen "Live from Lincoln Center" yayı nında sunulan
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"The City of Jazz" adlı özel bir programa katılmak için
New Y ork'a geri döndü. 1 994'te "jazz at Lincoln

Center" ın,

The Fire of the Fundamentals ve They Cam e to
Swing adlı ikinci ve üçüncü albümleri Sony/Columbia

tarafından piyasaya sürüldü. Bu albümler, LCJO'nun ve
diğer Lincoln Center konserlerinin kayıtlarını içeriyordu.
1 995 kışında, müzik di rektörü Jon Faddis, orkestrayı, Louis

LCJO özellikle
Duke Ellington'ın
müzigini
yorumlamada
uzman laşmıştır.

Armstrong'un müziğini yorumladıkları ve "The Majesty of

The LCJO has

Louis Armstrong" adını taşıyan, Hong Kong ile ABD'de 20

music of Du ke

şehri içeren bir turneye çıkardı.
"jazz at Lincoln Center"ın bir hedefi de, hangi sti lden
olu rlarsa olsun lar, müzisyenlere, cazın başyapıtları nı etüd
edip yorumlayabilecekleri ortamı ; ve, geçmişte birçok
müzisyenin fırsat bulabi ldiği gibi, küçük ya da büyük
topluluklarda görev alabilme ayrıcalığını sağlamaktır. LCJO,
işte bu amaçların yaşama geçi rilmesine yardımcı olmuştur.

specialized in che
Ellingcon.
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LINCOLN CENTER JAZZ ORCHESTRA

• Created in 1 988 for Lincoln Cenrer's renowned Classical]azz
series, the Lincoln Center Jazz Orchesrra (LCJO) is the offıcial
"house band" forjazz at Lincoln Center activities. Comprising
several generations of the world's faremost jazz musicians, the
LCJO is dedicated ro developing a performance reperrory of
hisroric compositions and newly- commissioned works for big
band. The reperrory i ncludes the music of Duke Ellingron,
Jelly Roll Morron , Thelonious Monk, Benny Carter,Counr
Basie, Bennie Moten, Mary Lou Williams, Dizzy Gillespie,
Charles Mingus, Jay McShann and many other jazz fıgures.
The LCJO has specialized in the music of Duke Ellingron,
and i ts annual presentation of Ellingron's music every August
in Lincoln Cenrer's Al ice Tully Hall has become a cultural
highlight of New York City. In the fall of 1 992, the LCJO
roured rhirty cities throughout the United States in a
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program showcasing Ellington's compositional career from
the m id-20s through the early 70s. The highly acclaimed
tour i ncl uded performances at The Hollywood Bowl,
Chicago's ürehescra Hall, the Symphony Halls of Boston,
Detroit and Adama, and a live television broadcast on The
Tonight Show. Along the way, Jazz at Lincoln Center Artistic
Director Wynton Marsalis conducted workshops for studems
at universities and high schools, as well as leading numerous
post-concert impromptu discussions on Ellington's music.

ı 992 also saw the release of Portraits By Ellington, the
Sony/Columbia recording debut of the Lincoln Center Jazz
ürehescra featuring material recorded i n a ı 99 ı concert at
Lincoln Center. The recordi ng went #4 on the Bilboard Jazz
charts and was well received i n both Europe and ]apan. The
following year, the LCJü made his fırst international
appearance at the Marciac Jazz Festival in France, i ts debut at
Tanglewood , and a return visit to The Hollywood Bowl.
In the wi nter of ı 994 the LCJü toured 3 0 cities i n the
United States performing a wide array of jazz masterworks.
Anather tour followed in the summer of ı 994 , and re turned
ro New York City to appear on "Live from Lincoln Center" in
a speacial nationwide telecast called "The City of Jazz" ro an
audience of ı o million people. In 1 994 Jazz at Lincoln
Center's second and third recordi ngs wered released entided ,
The Fire of the Fundarnentals and They Carne to Swing by
Sony/Columbia (produced by Jazz at Lincoln Center). The
recordi ngs were comprised of li ve performances by both
LCJü and other Lincoln Center performances. In the winter
of 1 99 5 , music directOr Jon Faddis !ed the arehescra
performing the m usic of Louis Armstrong, in Hong Kong
and in the U nited States on a 20-city rour entitled "The
Majesty of Louis Armstrong. "
Regardless o f the s tyle, part o f the goal o fJazz a t Lincoln
Center is ro provide a situation in which musicians have the
oppurtunity to study and perform jazz masterworks, allowing
them the privilege of functioni ng as so many players of the
past were able ro, either in smail or large bands. The Lincoln
Center Jazz Ürehescra has allowed these goals ro be achieved.
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WYNTON MARSALIS
Orkestra Şefi, Besteci, Trompetçi

• 1 8 Ekim 1 96 1 'de doğan Wynton Marsalis, birçok büyük
cazcıyı yetiştiren New Orleans'tandı r. 1 2 yaşındayken
trompetle ciddi bir şeki lde i lgilenmeye ve klasik trompet
eğiti m i almaya başladı. Genç müzisyen yerel bandolarda,
caz ve funk gruplarında, klasik gençlik orkestralarında
çalarak deneyim kazandı. 1 8 yaşında, New Y ark'taki
Juill iard Müzik Akademisi'ne girdi; ve kısa sürede okulun
en etkileyici trompetçisi olarak tanındı. Aynı yı lın sonlarına
doğru, Art Blakey'nin grubu J azz Messengers'a katı ldı ve
kısa bir süre sonra, 1 982 yılında, ilk stüdyo kaydı n ı
gerçekleştirdi. Marsalis, s o n on yılda, birbirinden güçlü b i r
d izi albüme imza attı, birçok ö d ü l kazandı v e ardarda
konserler verdi. Sanatçının, uzun süren çalışmalardan
sonra ortaya çıkardığı son dönem besteleri, günümüz
Amerikan müziğinde zor rastlanan i nsancıl bir ifade
derinl iği taşımaktadır. Marsalis, hem müzisyen, hem de

Wynton Marsalis,
genç kuşagın caz
müzigini tanıması
ve sevmesinde,
ayrıca yeni kuşaktan
müzisyenlerin ve
cazseverlerin
yetişmesinde
önemli rol
oynamıştır.
Wynron Marsal is
has played a crirical
role i n awakening
rhe consciousness of
a new generarion of
fans and fellow
musicians.
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müzik eğiti m i n i n savu nucusu b i r kişi olarak dünya çapında

saygın l ı k kazanmıştır. Her yaştan ve i lgi grubundan
öğrencilere, sürekli olarak konferanslar verir ve master
sınıfları açar. Marsalis, genç kuşağın caz müziğini
tanımasında ve sevmesinde, ayrıca yeni kuşaktan
müzisyenlerin ve cazseverlerin yetişmesinde önemli bir rol
oynamıştır. "Jazz at Lincoln Center"ın Sanat Yönetmeni
olarak, caz müziğinin tanıtımında yüksek bir standart
tuttu ru l masını sağlamıştır. Amerika'da caz müziği bilincini
yükseltmek için harcadığı sonsuz çabalar günümüzde müzik
alanı n ı n en heyecan verici olaylarından b i rid i r.

WYNTON MARSALIS
Conductor, Composer, Trumpet

• Born on October 1 8 , 1 96 1 , Wynron Marsalis is from the
city of many great jazzmen, New Orleans. He began taking
the trumpet seriously at age 1 2 when he started classical
training. As a young m usician he acquired quality experience
in local marching bands, jazz bands, funk bands, and classical
yourh orchestras. Ar age 1 8 he entered The Juilliard School i n
New York Ciry and was soon recognized a s the school's most
impressive rrumpeter. Larer that year Marsalis joined Art
Blakey and the Jazz Messengers and soon after began his
recording career in 1 982. Over the last decade he has
produced a catalogue of outstanding recordings, winning
numerous awards, and maimained a relenrless performance
schedule. His recenr compositions of extended works convey a
range and depth of human expression rarely found in
conremporary American music. Marsalis has attained world
class prominence as both a musician and a spokesman for
music education. On a regular basis he lectures and conducts
master dasses for srudenrs of all ages and inceres ts. Marsalis
has played a crirical role in awakening rhe consciousness of a
new generatian of fans and fellow musicians. As Arristic
Director of Jazz at Lincoln Center, he has helped establ ish a
standard of exeellence in jazz presenration. H is conrinual
efforr on the course of heightened jazz awareness in America
is one of most exciting phenomena occuring in music today .
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WESS ANDERSON
Alto Saksofon Alro Sax

• Wess Anderson, New York'ta, Brooklyn'de doğdu ve
büyüd ü . Profesyonel bir davulcu olan babasından
esinlenerek saksofon çalmaya başladı. Babasının kendisini
konserlerine götürmesi sayesinde birçok ü n l ü müzisyeni
di n leme fırsatı elde etti; ve müzikle içiçe büyüdü. 12
yaşında klasik piyano eğitimine başladı. 14 yaşında ise
saksafona geçti. Genç müzisyen, alto saksofon dersleri
aldıktan son ra; teori ve nota çalıştığı, Frank Wess, Frank
Foster, Charles Davis gibi müzisyenlerle çaldığı
Harlem'deki Jazzmobile workshop'larına katıl d ı . Ü niversite
eğitimine başlamadan önce, profesyonel başarısı nda aracı
olan Wynton ve Branford Marsalis'le tan ıştı. Marsalis
kardeşler, eğitimine devam etmesi için onu
cesaretlendirdiler. Anderson, Southern Üniversitesi'ne
devam etti ve klarnetçi Alvin Batiste'den ders aldı.
Wynton Marsalis turneye çıkarken Anderson'a grubuna
katılmasını önerdi; ve daha son ra, 1 988'de, Anderson
Wynton Marsalis orkestrasının sürekli elemanı oldu. O
günden itibaren Wynton Marsalis Yedilisiyle dünyanın
çeşitli yerlerinde konseriere çıkan sanatçı, yakın b i r
geçmişte

Warmdaddy in the Garden of Swing a d l ı ilk sola

albümünü piyasaya çıkard ı .

• Wess Anderson was born and raised in Brooklyn, New
York. He was inspired ro play saxophone by his father, a
professional drummer. He was always around music growing
up, when his father would take him to his performances and
expose him ro many great musicians. At age 1 2 , Anderson
began studying classical piano, moving to saxophone by age
1 4. After private lessons on the alto saxophone, the young
reedman attended Jazzmobile workshops in Harlem, where
he studied theory, reading music and performance with the
li kes of Frank Wess, Frank Fosrer, and Charles Davis. Prior to
beginning his college career, he met Wynton and Branford
Marsalis, who became instrumental in his professional
success. They encouraged him to continue his studies, and he
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attended Southern University and studied with clarinetist
Alvin Batisre. Wynron Marsalis asked Anderson ro join his
band on tour, and then in 1 988, he became a member of
Wynron Marsalis' band. Since rhen he has performed
worldwide with the Wynron Marsalis Septet and has recenrly
released his first sola album enrided Warmdaddy in the Garden

ofSwing.
CYRUS C H ESTNUT
Piyano Piano

• Cyrus Chestnut, Maryland eyaletinin Baltimere
kentinde doğdu. Beston'daki Berklee Müzik Okulu'nda
eğitim gördü. Mezun olduktan sonra Jon Hendricks,
Wynton Marsalis, Terence Blanchard, Courtney Pine gibi
birçok sanatçıyla beraber çalarak, etkileyici bir meslek
yaşam ına adım attı. Betty Carter ve Wynton Marsalis'le
yaptığı çalışmalardan çok yararlandı; ve Revelation adlı i l k
solo albümünü geçen y ı l Ocak ayı içinde piyasaya çıkard ı.
Bu albüm kısa süre önce

The Viiiage Voice tarafı ndan yılın

caz albümü olmaya aday gösterildi. Sanatçının ikinci albümü

The Dark Before Dawn d ı r Chestnut bu arada Roy
Hargreve'un With the Tenors of Our Time albümünde de
'

.

çaldı. Bun ların yanısıra basçı Christian McBride ve
Kathleen Battle'ın albümlerinin kaydında yer aldı. Ayrıca
Şubat 1 995'te Kath leen Battle'la birlikte turneye çıktı.

• Cyrus Chesrnut was bom in Baltimore, Maryland and
attended Bosron's Berklee College of Music. Upon graduating
he embarked on an impressive career as a sicleman working
w ith arrists such as Jan Hendricks, Wynron Marsal is, Terence
Blanchard, Courrney Pine, among many orhers. Chesrnur
received valuable rraining from his work with Betty Carrer
and Wynron Marsalis, and released his first sola album
enrided Revelation last January. That al bum was recendy vored
jazz album of the year by The Viiiage Voice. His second release
is called The Dark Before Dawn. Chesrnur alsa performed on
Roy Hargrove's release With the Tenors ofOıtr Time. He has
recorded with bassist Christian McBride, as well as Kathleen
Battle, with whom he roured in February of 1 99 5 .
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BILL EASLEY

Tenor Saksofon Tenor Sax

• 1 3 Ocak 1 946' da, New York eyaletinde, Buffalo
yakın larındaki Olean'da doğan B i l l Easley, on yaşındayken,
"The Benny Goodman Story" fi l m i n i seyrettiği nde çok
etkil e n i p klarnet çal maya karar verdi ve 1 3 yaşında bir
gru pta çal maya baş ladı. Easley, 1 964'te, J u i l l iard M üzik
Akademisi'nde okumak üzere New York'a gitti. Ancak
ertesi yıl askere a l ı n d ı . Geri dönüşünde, George Benson
Dörtlüsü'ne katı l d ı ve 1 968-70 yıl ları arasında bu grupla
b i r l i kte ü l kenin çeşitli köşelerinde konserler verdi. 1 97 1
yılında Memphis'e yerleşti. Dokuz yıl boyunca l saac
Hayes Mavement' ı n b i r elemanıyd ı ; Al G reen ve Albert
King gibi rhythm&blues sanatçıları n ı n albüm kayıtları nda
yer aldı; Memphis Eyalet Ün iversitesi'nde eğitim i ne
yeniden başladı. Ayrıca, bu süre içinde, Mercer
E l l i ngton'ın yöneti mindeki D u ke E l i i ngton Orkestrası'yla
ç ı kacağı i ki turneden i l ki n i gerçekleştirdi . Son 20 yıl da,
plak kayıtları n ı n , konserlerin ve Broadway müzikal lerinin
aran ı lan müzisyeni oldu. Son ç ı kardığı albüm

First Cal/

ad ı n ı taşıyor. 1 990'dan beri Lincoln Center Jazz
Orchestra i l e birlikte Lincoln Center konserlerinde çalan
Bill Easley, orkestranın 1 992-94 arasında ç ı ktığı turnelere
de katı l d ı .

• Born i n Olean, New York ( near Buffalo) on January 1 3 ,
1 946, he took up clarinet at age 1 0 after seeing The Benny
Goodman Story and began playing with their band when he
was 1 3 . Easley moved to New York City in 1 964 to study at
The J uilliard School, but was d rafted the following year.
Upon his return, he joined the George Benson Quartet,
touring the country with the gui tarist between 1 968 and
1 97 0 . He moved to Memphis in 1 97 1 , and d uring his nine
years there he was a member of the Isaac Hayes Movement,
played on record ing sessions for such other rhythm & blues
stars as Al Green and Albert King, and resumed his studies
at Memphis State University. Also during that period he
made his fi rst of two tours with the Duke E l l i ngton
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Orchestra u nder the direct i on of Mercer Ell ington. For the

last two decades he has been a first-call musician for records,
concerts and Broadway musicals. His laresr recording is
aptly titled First Cal/. Easley has performed with the
Lincoln Center Jazz Orchestra since 1 990 at Lincoln Center
performances and on tour from 1 992-94.

WYCLIFFE GORDON
Trombon Trombone

• 29 Mayıs 1 967'de Georgia eyaletin i n Waynesboro
kentinde doğan Wycliffe Gordon, 1 2 yaşında trombon
çalmaya başladı. Augusta, G eorgia'daki lise eğiti mi
s ı rasında, Eyalet Konser ve Caz O rkestrası'na alı narak
onu rland ı r ı l d ı ; ayrıca McDonald's'ın U l u sal Liselerarası
Caz Orkestrası'na katı l d ı . Tallahasse'deki Florida A&M
Ü n iversitesi'ne devam etti. Ün iversite ikinci sın ıftayken,
Wynton Marsalis'in bir dersine girdi. Gerdon'un
çal ı ş ı n dan etki lenen Marsal is, ona kend isiyle çalışmasını
teklif etti. 1 99 2 turnesi de dah i l olmak üzere, birçok kez
Lincoln Center Jazz Orchestra i l e b i r l i kte çaldı. 1 989
Haziran'ında resmi olarak orkestraya katıldı ve beş yıl
boyunca Wynton Marsa l i s Yed i l i s i i l e uluslararası
tu rnelere çıktı.

• Born on May 29, 1 967, in Waynesboro, Georgia,
Wycliffe Gordon began playing the trombone at age 1 2 .
During high school in Augusta, Georgia, he was honored
with a place on the All-Stare Concert and Jazz Band , as well
as McDonald's All-American H igh School Marching Band
and Jazz Band. He attended Florida A&M University in
Tallahasee, Florida, where during his sophomore year he
met Wynron Marsalis while attending a class Marsalis was
teaching . Impressed with Gordon's playing, Marsalis asked
him to perform with him. He has performed with Lincoln
Center Jazz Orchestra on n umerous occasions, i ncl udi ng
their 1 992 tour. In J une 1 989, Gordon officially joi ned the
band and toured with Wynton Marsalis' Septet
inrernationally for five years.
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M I LT G RAYSON

Vokal Vocal

• New York, Brooklyn'li Milt G rayson, New York'taki AII
City Chorus'tan Juilliard Müzik Akademisi'ne vokal bursu
kazanmış bir sanatçıdır. Duke Eliington ve Orkestrası'yla
birlikte Amerika, Kanada ve Avrupa turnelerine çıkma, kayıt
çalışmaları yapma şansını elde etmiş ender vokalistlerden
biridir. Başarı lı bir aktör de olan G rayson, Duke Ellington'ın
klasikleşmiş şarkısı "Sophisticated Lady"i seslendirdiği

Bubb/ing Brown Sugar ve Tony ödülü kazanmış Raisin
müzikalleriyle Broadway'de kendini gösterdi. Sanatçı, daha
sonra, dünyaca ünlü dansçı ve prodüktör Katherine
Dunham'la birlikte Avrupa ve Güney Amerika turnesine
çıktı. Birçok televizyon programında, CBS'te yayınlanan

"Black Heritage" benzeri sayısız özel programlarda ve "In
Performance at the White House" programında Leontyne
Price'la birlikte yer aldı. Metropolitan Operası'nda i l k kez
sahneye çıktığında, George Gershwin'in eseri

Porgy and

Bess'te baş bas rolünü üstlendi. 1 992 yılından beri Lincoln
Center Jazz Orchestra ile birlikte turnelere çıkmaktadır.

• Mi lt Grayson is a native of Brooklyn, New York, and a
Juilliard School of Music vocal scholarship wi nner from the
All-City Chorus of New York. He is one of rare vocalists ever
to be spotlighted by Duke Eliington and his orchesrra on
tours throughout the United States, Canada and Europe, and
on recordings . An accomplished actor, Grayson has been seen
on Broadway in Bubbling Brown Sugar, singing the dassic
Duke Eliington song "Sophisticated Lady" and in the Tony
Award-winning m usical Raisin. Grayson toured Europe and
South America with the world famous dancer and producer,
Katherine Dunham. He has appeared on many television
programs and numerous speacials including the CBS "Black
Heritage" series, and "In Performance at the White House"
with Leontyne Price. He made his Metropolitan Opera debut
as a featured bass soloist in the premiere production of
George Gershwin's Porgy and Bess. Grayson has toured with
the Lincoln Center Jazz Orchestra s ince 1 99 2 .
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S H E RMAN I RBY

Alto Saksofon ve Flüt Alto Sax and Flute

• Sherman l rby, 4 Mart 1 968'te Alabama eyaletinin
Tuscaloosa kentinde doğdu. M üzikle, i l kokul sıralarında,
viyola çalmaya başlayarak tanıştı. Sonradan gitara, ardından
da alto saksafona geçti. l rby, müzik dal ında ün iversite
diplomasını, Dizzy G i l l espie, Lionel Hampton, Charlie
Rouse, Kenny Burrell gibi ünlülerle çalma olanağı bulduğu
Atlanta Üniversitesi'nden aldı. Montreux-Atlanta Müzik
Festivali'ndeki olağanüstü performansıyla tanındı. New
York'a yerleşen l rby, the Temptations, Boys Choir of
Harlem, the M i ngus Dynasty Big Band gi bi gruplarla
ü l kenin çeşitl i yerlerinde konserler verd i. 1 995 yılının
N isan ayında da Betty Carter'ın grubunda çaldı.

• Sherman I rby was born on March 24, 1 968 in Tuscaloosa,
Alabama. He was i mroduced to m usic in elememary school,
duri ng which he began playing the viola. He later switched
to guitar, and fi nally to the alto saxophone. I rby received
his bachelor of arts i n m usic education from Atlanta
U niversity, where he performed with such greats as Dizzy
Gil lespie, Lionel Hampton, Charlie Rouse, and Kenny
Burrell. He was recognized for his outstanding performance
at the Momreux-Atlama Music Festival. Irby, now a
residem of New York City, has performed throughout the
coumry with groups such as the Temptations, Boys Choir of
Harlem , the M i ngus Dynasty Big Band, and, in April 1 99 5 ,
with Betty Carrer.

RYAN KISOR
Trompet Trumpet

• Ryan Kisor'un beş yaşındayken en gözde oyuncağı
babasının trompetiydi. 1 O yaşına geldiğinde, yerel bir dans
orkestrası olan Eddie Skeets Orkestrası'nda çalıyordu ve
parçaların çoğunda soloları o üstleniyordu. 1 2 yaşında
Sioux City'deki Morningside College'da klasik trompet
eğitimi almaya ve okul orkestralarında çalmaya başladı.
Daha l ise öğrencisiyken yerel bir klüpte bir caz grubunun
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liderliğini yaptı ve Siouxland Gençlik Senfoni bursunu

kazandı. 1 988'de ve 1 989'da lowa Eyalet Caz
Şampiyonası'nda En Iyi Solist ünvanını aldı; ayrıca lowa ve
Nebraska'da, çeşitli caz ve senfoni orkestralarında baş
trompet olarak çaldı. 1 990 yı l ında Thelonious Monk
Enstitü'sünün 1 . Louis Armstrong Trompet Yarışma'sında
birinci l i k ödülünü aldı. Ardı ndan, kendi adına i ki plak kaydı
gerçekleştirdi. 1 99 1 yılı nda Manhattan M üzik Okulu'na
girdi ve burada Lew Soloffla birlikte çalıştı. New York'a
geldikten sonra, the M i ngus Dynasty, G i l Evans ve Benny
G reen'in orkestralarıyla, Charlie Haden'ın Liberation
Orchestra'sında, Bobby Watson'ın Big Band'inde, the
Lincoln Center Jazz Orchestra'da ve the Phi l i p Morris jazz
AII-Stars'da çaldı. Ayrıca Pat Metheny, the Bobby Watson
Big Band ile the M i ngus Dynasty'nin albüm kayıtlarında yer
aldı.

• At age five, Ryan Kisor's favorite roy was his father's
trumpet. By the time he was ten, he was playing with the
Eddie Skeets Orchestra, a local dance band , and taking the
lead on most runes. Ar age 1 2 , he began studying classical
rrumper ar Morni ngside College in Sioux City, and playing
in school ensembles. While stil! in high school , he !ed a jazz
combo that performed at a local club; won the Siouxland
Yourh Symphony Scholarship; was named Best Soloisr at
the lowa State Jazz Championships (in 1 988 and 1 989); and
was first chair trumpeter in various jazz and symphony
orchestras in lowa and Nebraska. In 1 990, he was awarded
fı rst prize at the Thelonious Monk lnstirute's first annual
Louis Armstrong Trumpet Competirion . Thereafter, he
made two recordings as a leader. Kisor enrolled at the
Manhattan School of Music in 1 99 1 , where he srudied with
rru mpeter Lew Soloff. Si nce com i ng to New York Ciry, he
has played with the Mingus Dynasry, the Gil Evans
Orchestra, Benny Green, Charlie Haden's Liberation
Orchestra, Bobby Watson's B ig Band, the Lincoln Center
Jazz Orchestra, and the Philip Morris Jazz AII-Srars. He has
recorded with Pat Metheny, the Bobby Watson Big Band,
and the M i ngus Dynasty.

9o r----,-

JESSE McG U I R E
Trompet Trumpet

• J esse M c G u i re, 29 Ağustos 1 958'de M ichigan
eyaletin i n Ann Arbor kentinde doğdu. Altı yaş ında
trompet çalmaya başladı. Lise y ı l ları boyunca da trompet
çalmaya devam etti. Liseden iftiharla mezun olduktan
sonra çeşitli b u rs teklifleri a l d ı . Eğiti m i ne Ann Arbor'daki
Washtenaw College'da, dünyaca tan ınmış caz ustası
Dr. Morris J. Lawrence'ın yan ı nda devam etti. Burada
eğiti m i n i sürdürü rken, ü l ke n i n en önemli,
ü n iversitelerarası caz festiva l l erinden bazı larında, öze l l i kle
de Notre Dame Caz Festival i ile Chicago'da Eyalet
Val i l iği Caz Festivali'nde çaldı. Bu festivalin "en seçkin
trompetçisi" olarak ödüllend i r i l d i . 1 989 yılı Mart ayında
Washtenaw Caz Orkestrası'yla Carnegie Hal l'da
verd i kleri konserde d e sol ist olarak yer aldı. McGuire,
gospel müziği alan ında olağanüstü geniş b i r b i ri kime
sahiptir ve her b i ri G rammy ödülü kazanmış altı gospel
grubuyla çalm ıştır. Bugü nlerde kariyerini caz müziği
alan ında yoğun l aştı rmıştır.

• Jesse McGuire was born on August 29, 1 95 8 in Ann
Arbor, Mich igan . He began playing trumpet at age six. He
continued playing the trumpet throughout high school , and
after graduating with honors he was offered numerous
scholarships and conti nued his studies at Washtenaw
College in Ann Arbor under world renowened jazz master
Dr. Morris J. Lawrence. While study ing, McGuire was
exposed ro some of the biggest collegiate jazz festivals in
the country, notably, Norre Dame Jazz Festival and the
Governer's State Jazz Festival in Chicago, where he received
top honors as "the most outstanding trumpeter" of the
festival. McGuire was also a featured soloist with the
Washtenaw College Jazz ürehescra at Carnegie Hall in
March 1 989. He has an extensive background in gospel
music and has performed with six grammy winni ng gospel
bands. Currently he is focusing on his career as a jazz
m usician.
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MARKUS P R I NTUP

Trompet Trumpet

• G eorgia eyaleti n i n Conyers kenti nde doğan Markus
Printup'ın müzikle ilk tan ışması çok küçük yaşlarda,
gospel ve spiritual'lar d i nlediği kil isede oldu. Caz
müziğine ancak l ise yıllarında i lgi d uymaya başlamasına
rağmen, 27 yaşı ndaki sanatçı, bugün sürekli beste ve
konser çal ışmaları yapmaktad ır. Ün iversitedeyken,
Marcus Pri ntup, Smithsonian'da yapılan 1. Louis
Armstrong Tro m pet Yarışması'nda tüm dü nyadan
seç i l m i ş yirmi m üzisyenin arası nda, Amerika'yı temsil
etti. Aynı y ı l içinde U l u slararası Trompet Birl iği
Yarışmas ı ' n ı kazandı. 1 99 2 y ı l ı nda, piyan ist Marcus
Roberts'la b i r l i kte turneye çı kmak için oku l u bı raktı.
Roberts onu Wynton Marsalis'le tan ıştı rd ı . Printup,
1 99 3 'te Lincoln Center'da sah neye konan caz balesi de
dah i l o l mak üzere Marsalis'in b i rçok projesinde yer a l d ı .
Ayrıca Betty Carter'la çalıştı v e ken d i dörtlüsünü kurdu.
Printup, Lincoln Center Jazz Orchestra ile b i rl i kte ikinci
kez turneye çı kmaktad ı r.

• A nar i ve of Conyers, Georgia, his first m us i cal influence
was che church, where he was exposed to gospel and
spiricuals from a very early age. lt wasn't until high school
that he d iscovered jazz, but at age 2 7 , Marcus Printup is
now perform i ng and compasing regularly . In college,
Printup was a United States represen tative (one of twenty
m usicians selected worldwide) in the first annual Louis
Armstrong Trumpet Competition held at the Smithsonian.
That same year he won the International Trumpet Guild
Competi tion. In 1 99 2 , Pri ntup !efe school to tour with
pianist Marcus Roberts, who in turn inrroduced him to
Wynton Marsalis. Pri ntup performed with Marsal is on
various projects, including the premiere of his jazz baller at
Lincoln Center in 1 99 3 . He has also worked with Betty
Carter, and !ed his own q uartet. This is Printup's second
tour with the Li ncoln Center Jazz Orchestra.
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H E RLIN RI LEY
Davul Drums

• 1 5 Şubat 1 957'de New Orleans'ta müzisyen bir ailede
doğan Herlin Ri ley, müzikle içiçe büyüdü ve üç yaşında
davul çalmaya başladı. Lise y ı l ları boyunca ve
ün iversite n i n i ki y ı l ı nda trompet eğitimi gördü. Kısa bir
süre için trompetçi olarak çal ıştı, ama gön l ü davu ldaydı .
1 984-87 yılları arasında Ahmad Jamal'ın orkestrası n ı n
sürekli e l emanı o l d u . Marcus Roberts, D r . John, Harry
Connick, J r., G eorge Benson, Benny Wallace, Mark
Whitfıeld gibi m üzisye n l erin albüm kayıtlarında yer aldı.

One Mo' Time ve Satchmo: America's Musica/ Legend adlı
tiyatro oyunlarında çal d ı . 1 988 baharında Wynton
Marsalis Yedilisi'ne katıl d ı ve grupla birlikte d ünyanın
çeşitli yerlerinde konserler verdi. Sanatçı, Linco l n Center
Jazz Orchestra'n ı n 1 99 2 sonbaharında çıktığı i l k Amerika
turnesinde de çalmıştır; Lincoln Center'daki konserlerde
sürekli görev almıştır.

• Born into a musical fam ily, Herl in Riley was always
surrounded by music. He was born on February 1 5 , 1 95 7 , in
New Orleans, Louisiana, and he began playing the drums ar
age three. Riley srudied rrumper throughout high school and
rwo years of college. He performed briefly as a trumpeter,
however, he remained drawn to the drums. Riley was a
member of Ahmad Jamal's band from 1 984 through 1 987 .
He has recorded w ith Marcus Roberrs, Dr. John, Harry
Connick, J r . , George Benson, Benny Wallace, Mark
Whirfıeld, among orhers. His rhearer experience includes
playing in One Mo' Time and Satchmo:America's Mttsicaf Legend.
In the spring of 1 988, he joined Wynton Marsalis' band and
toured worldwide with septet. He also performed on the fı rsr
Lincoln Center Jazz Orchesrra United States tour in the fal!
of 1 99 2 . He is a regularly fearured musician at Lincoln
Center.
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JOE TEMPE RLEY

Bariton Saksofon ve Bas Klarnet Baritone Sax and Bass Clarinet

• lskoçya doğum l u Joe Temperley, 1 950'1i y ı l ların
son larından 1 960' 1 ı y ı l ların başlarına kadar, I ngiltere'de
H u mphrey Lyttelton'la b i r l i kte çalıştı. Temperley, 1 965'in
Ara l ı k ayında N ew York'a yerleşti . 1 966-67 yıl larında
Woody H erman'la birlikte çald ı . Buddy Rich, Thad
Jones/Mel Lewis, Clarck Terry, Duke Pearson gibi
efsanevi i s i m l e re de eşlik etti. 1 974'te Duke E l i i ngton
O rkestrası'nda H arry Carney' i n yerini a l d ı . 1 980 y ı l ı nda

Sophisticated Ladies adlı Broadway şovunda çald ı . Çaldığı
Cotton C/ub, Biloxi Blues i le
Wynton Marsalis'le birlikte yaptığı Tune in Tomorrow

fi lm müzikleri arasında

sayılabil i r. Temperley, 1 99 1 y ı l ı nda, Londra'da
doldurd uğu

Nightingale albümünü piyasaya çıkardı . Ayrıca

Benny Carter, Jon H e d ricks, Buck Clayton, Lincoln
Center Jazz Orchestra, Joe Henderson, Fredd i e H ubbard
gibi sanatçı ve orkestralarla konserler verip, kayıt
çalışmaları yaptı.

• Born Scotland, Joe Temperley spent the Iate 1 95 0 's and
early ı 960's with Humphrey Lyttelton in England .
Temperley came to New York City in December of ı 965
and from ı 966 through 1 967 he played w ith Woody
Herman. He also played with legends such as Buddy Rich,
Thad Jones/Me! Lewis, Clarck Terry and Duke Pearson . He
went on to replace Harry Carney i n the Duke Eliington
Orchestra in ı 974. Temperley played in the Broadway show
Sophisticated Ladies in ı 980, and his fi lm soundtracks
i nclude: Cotton Club, Biloxi Blues, and Tıme in Tomorrow with
Wynton Marsalis. In ı 99 ı he released Nighti ngale an
album he recorded in London. He has also performed and
recorded with Benny Carter, Jon Hendricks, Buck Clayton,
Lincoln Center Jazz Orchestra, Joe Henderson, Freddie
H ubbard among many others.
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RO BERT TROWERS

Trombon Trombone

• Aranjör, besteci, caz tarihçisi ve eğitmen Robert
Trowers, 3 Mart 1 957'de New York'ta dü nyaya geldi.
Meslek yaşam ına trom boncu olarak 1 976 yılında Cecil
Payne, C u rtis F u l l e r, J u n ior Cook, S l i de Ham pton gibi
ü n l ü lerle çalarak başlad ı . Üç y ı l boyunca Lionel Ham pton
O rkestrası'yla b i r l i kte dü nya n ı n dört b i r yan ı nda
konserler verdi ve aynı dönemde tro m boncu Bill Arney
ile b i r l i kte Treble C l ef a d ı n ı verdiği altı kişi l i k b i r grup
kurdu. Beraber çal ıştığı d iğer ö n e m l i müzisyenler
arasında caz orkestrası şefi l l l i n o i s Jacquet, p iyanist
Bobby Short, saksofon ist David M u rray sayı lab i l i r. Halen
Frank Foster'ın yönettiği Count Basi e Orkestrası ' n ı n bir
üye s i d i r. Trowers ilk plağı Synopsis'i 1 983 'te
yay ı n lam ıştı r; bunu Randy Sandke, Susannah M cCorkle
ve Count Basi e O rkestrası'yla d o l d u rduğu a l b ü m l er
izlemişti r.

• Robert Trowers was born on March 3 , 1 95 7 , in New York
City. He is an arranger, composer, jazz hisrorian, and a
teacher. He began his freelance career as a trombonist i n
1 976, working w i t h such notables a s Cecil Payne, Curris
Fuller, J un ior Cook, Slide Hampron, and many others. He
roured the world with the Lionel Hampron ürehescra for
three years, at the same time creati ng a six-piece ensemble
called Treble Clef with fellow trombonist Bill Arney. Other
leadi ng jazz artist with whom Trowers has col laborated
i nclude jazz orchestra leader Illinois Jacguet, pianist Bobby
Short, saxophonist David M urray, and the Coum Basie
Orchestra under the directian of Frank Foster, of which he
remains a member. Trowers made his recordi ng debut i n
1 983 w i r h Synopsis, followed b y other recordi ngs w i r h Randy
Sandke, Susannah McCorkle, and The Coum Basie
Orchesrra.
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RONALD WESTRAY
Trombon Trombone

• 1 3 Haziran 1 970'te doğan Ronald Westray, Güney
Carolina eyaletinin Columbia kentinde büyüdü. On yaşında
müzik yapmaya başladı. Seçtiği müzik aleti ise trombondu.
lik başlarda J .J. Johnson, T rum my Young ve Lawrence
Brown'ın etkilerinde kaldı. 1 99 1 'de Güney Carolina Eyalet
Üniversitesi'ni bitirdi. 1 989'da Marcus Roberts'ın As Serenity
Approaches albümüne güzel yorumuyla eşlik etti. Daha sonra
Marcus Miller Yed i l isi'nin bir elemanı olarak ülkenin çeşitli
yerlerinde konserler verdi. 1 992 yazında Jazz Futures l l
grubuna katılarak Avrupa turnesine çıktı. 1 993'te, Wynton
Marsalis'in Lincoln Center'da New York City Ballet
grubuyla ortak çalışmasında görev aldı ; orkestrasyonunu
yaptığı Marcus Roberts'ın son bestesini dünya prömiyerinde
seslendirdi ve Lincoln Center Jazz Orchestra ile turneye
çıktı. 1 994 Nisan'ında, Wynton Marsalis'in çok beğenilen
büyük orkestra için bestesi

Blood on the Fields'in

prömiyerinde çaldı. Ertesi ay, Charleston'daki Eastern
lllinois Üniversitesi'nden lisansüstü diplomasını aldı.

• Ronald Wesrray was born June 1 3 , 1 970 and grew up in
Columbia, South Carolina. He began playing music at age
ten and selecred the ttombone as his instrumenr of choice.
His primary influences were ] .] .Johnson, Trummy Young,
and Lawrence Brown. In 1 99 1 , Westtay received his B.A.
from South Carolina State University. In 1 989, he
conrributed his fine playing to Marcus Roberrs' m uch
acclaimed As Serenity Approaches recording. He later toured
nationally as a member of the Marcus Roberrs Seprec. In the
summer of 1 99 2 , W esrray toured Europe as a member of che
group Jazz Furures II . In 1 993, he performed on Wynron
Marsal is' collaboration with New York City Baller at Lincoln
Center, transeribed and performed the world premiere of
Marcus Roberrs' laresr full-length composition, and toured
with the Lincoln Center Jazz Orchestta. In April 1 994, he
performed in the premiere of Wynton Marsalis' highly
acclaimed big band piece Blood on the Fields. The fol lowing
monrh, Wesrray graduated from Easrern Illinois University
in Charleston where he received his M.A . .
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M I C HAEL WHITE
Klarnet Clariner

• M ichael White, en eski caz müzisyenlerinden olan
ataları n ı n New Orleans caz geleneğini yaşatmakta rol
oynamıştır. Xavier Ü n iversitesi'nde Ispanyolca ve Afro
Amerikan müziği profösörü olan Dr. White caz dünyasında
iyi tanı n ı r. Caz üzerine yazan ve konferanslar veren
müzisyen, heyecan verici New Orleans stilini de ciddi bir
biçimde araştıran nad i r çağdaş klarnetçi lerden biridir.
Kendi ve başkalarının gruplarıyla tüm dünyayı dolaşan,
önemli konser salonları ve festivallerde sahneye çıkan Dr.
White ayrıca birçok televizyon söyleşisi, film ve belgeselde
yer almıştır. Lionel Hampton, Wynton Marsal is, Marcus
Roberts gibi tanınmış müzisyenlerle konsere çıkan ve kayıt
yapan Dr. White, büyük i lgi gören Crescent City Serenade
ve New Years at the Viiiage Vanguard adlı kendi albümleri
de dahil, 1 6 plakta çalmıştır. 1 992 ve 1 993 yıl larında, Down
Beat dergisinin Eleşti rmenler Anketi'nde klarnet
kategorisinde birinci gelmiştir. 1 994'te Norveç Kralı VI.
Garald tarafı ndan Norveç Kraliyet Müzik Şeref
Madalyası'yla onu rlandırılmıştır.

• M ichael White has been i nstrumental in keeping alive
the New Orleans jazz rradi tion of his ancestors, some of
whom were among the earliest jazz m usicians. A professor
of Spanish and Afro-American m usic at Xavier University,
Dr. White has become well known on the jazz scene. He
performs, writes, and lecrures on jazz, and is one of only a
few current clarinetists to seriously explore the exciting
New Orleans style. I n add ition to touring worldwide with
his own groups and others ar major concerr halis and
festivals, he has appeared in numerous relevision interviews,
fılms and documentairies. Dr. White has performed and/or
recorded with noted musicians such as Lionel Hampton,
Wynron Marsalis, Marcus Roberrs, among many others, and
has performed on 1 6 recordings, i ncluding his own
critically acclaimed Grescent City Serenade and New Years at
the Viiiage Vangıtard. In 1 992 and 1 993 he was selected to
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the Dow n Beat magazine eri tics' po ll in the dariner

category. In 1 994, Dr. White was awarded the Royal
Norwegian Musical Medal of Honor by King Garald VI of
Norway.

B E N WOLF E
Bas Bass

• 3 Ağustos 1 962'de Maryland eyaletinin Baltimare
kentinde doğan Ben Wolfe, Oregon eyaletinin Partiand
kentinde büyüdü ve müzik yapmaya burada başladı. Partiand
civarında bağımsız müzisyen olarak çalıştı. Woody Shaw,
Bud Shank ve Bobby Shew ile çaldı. 1 985 yılında New
York'a taşındı. Junior Cook, Duke Jordan, Ted Curson,
Charles Davis, Eddie Henderson, Benny Powell gibi
müzisyenlerle çaldı. Ayrıca Dakota Staton, J immie Scott,
Jimmie Cobb, the Woody Herman Big Band, the Mel Lewis
Orchestra gibi müzisyen ve orkestralarla çalıştı. 1 988-93
yılları arasında Harry Connick, J r.'ın grubuna katıldı.
Cannick'le birlikte beş albüm yaptı. Branford Marsalis'in

Jubilation albümünde yer aldı. Ocak 1 994'te Wynton
Marsalis Yedilisi'ne katıldı. Cari Alien'ın bu yakınlarda
çıkardığı albümü

The Pursuer ile Wess Anderson'ın
Warmdaddy in the Garden of Swing albümünde çaldı.

• On August 3 , 1 962 Ben Wolfe was born in Baltimore,
Maryland, but grew up in Portland, Oregon, where he also
began playing music. He freelanced areund the Partiand area
and also worked with Woody Shaw, Bud Shank, and Bobby
Shew. Wolfe moved ro New York City in 1 98 5 , and
freelanced w ith musicians such as ] un i or Cook, Duke Jordan,
Ted Curson, Charles Davis, Eddie Henderson, and Benny
Powell . In addi tion, he worked with Dakota Staton, Ji mmie
Scott, Jimmie Cobb, the Woody Herman Big Band, and the
Mel Lewis Orchestra. From 1 988-93 he performed with
Harry Connick, Jr. He recorded fıve alburns with Connick,
andjubi!ation wirh Branford Marsalis. In January 1 994 he
joined Wymon Marsalis' Septet. He appears on Cari Allen's
recem record release entit!ed The Pursuer, and on Wess
Anderson's release of \Varmdaddy in the Garden of Swing.
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Eli DQR

Katkılarmdan dolayt ELiDOR'a ıeşekkiir ederiz.
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OREGON
Ralph Towner- 1 2 tel li gitar, tuşlu çalgılar 1 2 string guitar, keyboards
Paul McCandless - nefesli çalgılar reeds
Glen Moore bas bass
-

Yer Venue: Aya Irini M üzesi Hagia Eireni Museum
Tarih Date: 7. 07. 1 995
Saat Time: 1 9:3 0

OREGON
• Yaratıcı ve etki leyici progresif caz oda grubu Oregon,
1 970' 1erin başında Paul Winter Cansart'tan ayrılan
müzisyenler tarafından kuruldu. Grup elemanları n ı n hepsi
caz, klasik ve dünya müziği alanında deneyi m l iydiler ve
ayrıca herbiri pek çok müzik aleti çalıyordu. Grup, Ralph

Towner (gitar, piyano, tuşlu çalgılar, trompet, flugelhorn),
Callin Walcott (vurmalı çalgılar, sitar, tabla, klarnet,
keman), Glen Moore (bas, klarnet, viyola, piyano, flüt) ve
Paul McCandless (alta saksofon, obua, bas klarnet,
korno, blok flüt)'dan oluşuyordu.
Aslında herşey 1 960'da, G l en Moore ve Ralph Towner'ın,
öğrenci oldukları Oregon Üniversitesi'nde, Scott LaFara
ve Bill Evans'tan etkilenerek, bas ve piyanoda benzer bir
dostluk kurmalarıyla başladı. Moore'un tarih böl ümünü
bitirdiği, Towner'ın ise kompozisyon eğitimini tamamlayıp
gitar öğrenimine başladığı sıralarda, her ikisi de çeşitli grup
çalışmalarına katıldı lar. 60'1ı yılların ortalarında, hem
Moore hem de Towner Avrupa'daydı . Towner, Viyana'da
klasi k gitar eğitimi gördü, ve ABD'ye döndüğünde Brezilya
müziğini keşfetti. Moore, Kopenhag'ın caz klüplerinde
göçmen tenor ustaları Ben Webster ve Dexter Gerdon'la
birlikte çaldı. 1 969 yılında her ikisi de ABD'ye geri
dönmüşler ve seçtikleri caz evren in merkezine, New
York'a yerleşmişlerdi.
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Bu sıralarda caz, rock ve fol k müziklerinin arasındaki sınırlar
hızla yokoluyordu. Folk şarkıcısı Tim Hardin, bu iki
müzisyeni grubuna aldı ve 1 969 yazında, efsanevi Woodstock
Festivali'nde birlikte çaldılar. Bi rkaç hafta sonra, Hardin,
onları bir albüm kaydına çağırdı. Kayıt çalışmaları için orada
bulunan diğer elemanların arasında, UCLA'den etnik
müzikoloji dalında masterlı, sitar ve tabla çalan Col l i n
Walcott d a vardı. Kayıt molalarında, Towner v e Walcott,

"'Tüm elemanlara
a�ırlık veren
Oregon"un
do�çlaması. sizi
gerçekten çok
yükseklere alır
götürür." Glen Moore
"Oregon's
improvisacion cakes

gitar ve sitar düetini denediler. Az sonra Moore da onlara

you co some very

katıldı ve havada kıvılcımlar uçuşmaya başladı. Kayıtlara

focusing on

katılan müzisyenlerden bir diğeri de, saksofoncu Paul
Winter'ın, o dönemde caz etkileri taşıyan bir tür dünya
müziği yapan grubu Winter Consort'da viyolonsel çalan
Richard Bock'tu. Bock aracılığıyla koridordaki
doğaçlamalardan haberdar olan Winter Consort'un obuacısı
Paul McCandless da hemen gelip durumu i lgiyle izledi. Klasik
müzik eğitimi görmüş olan McCandless, ne daha önce sitar
duymuştu, ne de Towner -Moore i kilisini. Sanki başka bir
dünyanın müziğini dinliyor gibiydi.
Kısa bir süre sonra, Paul Winter, klasik bir gitarist aramaya
başladığı zaman, grubun içinden T owner, Moore ve
Walcott'un birarada alınması yönünde baskılar oluştu.
Böylece 1 970 yılının başlarında, viyolonselci Bock'un
yerine geçen ve onun gibi klasik müzik eğitim i almış olan
David Darling'le birlikte, Consort bir altılıya dönüştü. Yılın
i l k yarısında gerçekleştirilen SO konserli k Amerika turnesi
sırasında, geleceğin Oregon grubu yavaş yavaş ortaya çıktı.
Ama bu, sahnede değil de, konserlerden sonra, Consort'ta
bulunmayan ve her geçen gün gelişen ortak bir anlayışı
büyük bir iştahla araştırdıkları gecenin i lerleyen saatlerinde,
motellerde, üniversite yatakhanelerinde ya da geceyi
geçird i kleri diğer mekanlarda oluştu. I lham perilerinin
peşi nde New York'a döndüler. Ama Consort artık bu
kutsal açlığı giderebilecek durumda deği l d i . Belki bir koza
olarak işe yararnıştı ama, Oregon artık kendi kanadarıyla
uçma aşamasına gelm işti. G ruptan i l k ayrılan Moore oldu.
Diğerleri bir sonraki Consort albümü

/carus için kaldılar;

ardından Towner ve Walcott da ayrıl d ı .

high places . . . by
everyrlıing in the
band." - Glen Moore
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1 972 yılında Oregon, her üyesi kendi başına çalışmalarda

bulunsa bile, "loft"ların ve klüplerin d iyarı New York şehir
merkezi nde çalışan bir gruptu. Oregon bu dönemde, M i les
Davis'in e lektro grubunun izinde dikkat çekmek için
çabalayan gözüpek yeni "fusion" gruplarından, kendi n i ayrı
tutmasını bilm iştir. Kullandıkları özgün çalgılar sayesinde,
Oregon'un akustik "sound"u kısa süre içinde, 1 960'1ı
yıl larda pek çok fol k müziği sanatçısıyla kayıt çalışmaları
yapmış Yanguard plak şi rketinin sahibi, prodüktör Maynard
Solomon'un i lgisini çekti. Oregon'la ilgil i duyumlar, New
York'ta yetenek keşfine ç ı kan, yeni prodüktörl üğe
soyunmuş Alman basçı Manfred Eicher'e de u laştı. Ancak,
O regon'u kendi kurduğu ECM şirketine bağlama teklifi n i
getirdiği sıralarda, topluluk Yanguard'la ç o k albümlük b i r
kontrat imzalamıştı. Y i n e d e , 1 972 yılında h e r iki şi rkete
birer albüm doldurdular: Music of Anather

Present Era,

grubun birlikte gerçekleştirdiği i l k albümdü. ECM albümü
Trios/Solos'da dörtlüler için yazılan parçalara yasal olarak
yer verilemediğinden, dört müzisyen de albüm kayıtlarına
katı lmış, ancak hep beraber çalamamışlardı.
Oregon elemanları, sonraki on yıl içi nde de bu tutumu
izledi; toplu l u k olarak bir Amerikan şi rketi için albüm
doldururlarken, öncelikle Avrupalı, pek çok şirketle grup
dışı projelere katıl ıyorlard ı . Oregon, ilk Avrupa tu rnesi n i
1 974 yıl ı n ı n başlarında gerçekleştirdi; o zamandan bu yana,
Avrupa'da anavatanınkilerden çok daha sık ve çok daha
kapsamlı turnelere çıktı. Bu sırada, "70'1 i yıl ların Modern
Caz Quartet"i ya da "Art Ensemble of Chicago'nun Beyaz
ve Avrupalı takl idi" gibi bazı artniyetli yorumlara da
katlanmak zorunda kaldı. Gerçekte, karma bir sti lde çalan
Oregon, günümüz Dünya M üziği çılgınlığının öncülerinden
biri sayılabilecek, mükemmel bir gruptu. I ronik bir biçimde,
1 970'1erde dört müzisyen de New York'ta yaşarnalarına
karşın, içlerinden hiçbirisi yalnızca kendi ü l kelerinde elde
ettikleri gel irle bunu başarabi lecek durumda değildi.
1 970'1i yılların sonlarında, ülkelerinin müzik piyasasında
yükselmeye çalışan

Oregon, WEA plakçılık grubunda yer

alan Elektra şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Vanguard'la
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yaptıkları anlaşma, Oregon'a New York'taki Town Hall'de
konserler verdirmişken, Elektra şirketi, 1 978 yılında Out of
the Woods albümlerinin promosyonu içinde, topluluğu
Carnegie Hall'a taşıdı. Aynı dönemde WEA, Oregon'un
Avrupa'da çıkardığı pek çok albümün Amerika satışını
üstlendi. N ihayet Oregon adın ı Amerika'da da duyurmuştu.
Oregon'un ECM plak şi rketi ne 1 983 yı l ı nda doldurduğu
eklektik ve yarı elektronik i l k albümü

Oregon, klasik, fol k,

H int ve diğer etn i k kökenli müziklerin kendine özgü
etkilerini kullanarak cazın sınırları nı geliştiriyordu. I kinci
ECM albümü

Crossing'i doldurmalarından bir i ki hafta

sonra, 8 Ekim 1 984'te büyük bir trajedi yaşandı.
Almanya'nın Magdeburg kenti yakınlarında geçird ikleri bir
trafik kazasında Cal l i n Walcott öldü. Bunu izleyen altı ay
süresince, hayatta kalan grup elemanları i rtibatı
kaybetmedi ler, ancak birlikte de çalmadı lar. Walcott'un
traji k ölümü grubun üstüne kara bir bulut gibi çökmüştü.
Yine de bir yı l l ı k bir matemden sonra geri döndüler.
Walcott, kazadan çok önce, grupta yerine geçebilecek
eleman olarak en iyi arkadaşı Trilok Gurtu'yu önermişti.
Gurtu (tabla, davul, vurmalı çalgılar) ile birlikte, ilk defa
New York'ta Walcott'un anısına verdikleri konserde
çaldılar. G rup için farklı bir gelişme ve yepyeni gelecek
olanakları belirm işti. 1 98S'in sonunda Tri lok Gurtu'nun
resmen katılmasıyla, gruba taze kan sağlandı.
Otuzuncu yılı geride bırakan Oregon'un kolektif yaratıc ı l ı k
süreci h a l a devam ediyor. B i r süredi r çalışmalarında
"synthesizer"lar kullan ıyorlar ve esas çalgılarını yeni
teknoloj i lerle bi rleştirmeyi sürdürüyorlar. Ancak bu
yenilikler, akustik çalgılara rakip olarak değil, onların
etkisini arttırmak için kul lan ı l ıyor. Oregon, bir çok müzik
türü arasındaki duvarları yıkıp, bu engelleri kendilerini
sürekli çağıran bir bilinmeze götüren merdivenlere
dönüştürüyor. Bunu yaparken kendi geleneklerini de
defalarca gözden geçirmek du rumu nda kalan bir grup
olarak taviz vermeyi reddetmeleri, onları son çeyrek
yüzyılda ortaya çıkan caz temelli topluluklar arasında
yenilikçi bir güç olarak tek başına bırakmakta.
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0regon'un sürekli gelişen stili hiçbir zaman gözden
düşmüyor ve nerede dinlenilirse dinlenilsin hemen

benimseniyor. Oda tarzı müzik yaklaşımları, bir örgü
dokusunu andıran stillerini tam anlamıyla
değerlendirebilmek için sessiz salonlar ve yoğun bir dikkat
gerektirdiğinden, Oregon'un Aya I rini'deki konseri,
müzikseverler için kuşkusuz unutulmaz bir deneyim olacak.

• The inventive and influenrial progressive jazz chamber
group Oregon emerged in early 1 970s as a splinrer band from
the Paul Winter Consorr. lts members each had experience in
jazz, classical, and a variety of non-wesrern m usical sryles,
and were also m ul ri-insrrumentalisrs. The group was
comprised of Ralph Towner (guitar, piano, keyboards,
trumper, flugelhorn), Co/lin Walcott (percussion, sitar, tabla,
clarinet, violin), Glen Moore (bass, clarinet, viola, piano,
flure) and Paul McCandless (al to saxophone, oboe, bass
clarinet, E nglish horn, wood flure).
lt all really starred in 1 960, at the University of Oregon, with
undergrads Glen Moore and Ralph Towner seriking up a
musical friendship on bass and piano, much inspired by Scott
LaFara and Bill Evans. Groupings formal and informal came
for both as Moore earned a degree in history and Towner
complered his in composirion, taking up guitar in the
process. In the mid-60s, both spent time in Europe. Towner
srudied classical guitar in Vienna, and discovered Brazilian
music on his voyage back to the U.S. Moore played on the
Copenhagen club scene behind ex-patriate renor giants Ben
Webster and Dexcer Gordon. By 1 969, both were back in the
USA, gravitating ro the center of their chosen universe, jazz:
New York City.
Araund this time, barriers berween jazz, rock and folk m usics
were rapidly collapsing. Folkie Tim Hardin recruited the two
for his band, and they played at the mythical Woodstock
Festival of summer 1 969. A few weeks later, Hardin brought
them into play on recording sessions for an album. Among
the orhers hired for rhese dates was Collin Walcott, a si tar
and tabla player with a master's degree in ethnomusicology
from UCLA. During some break berween sessions, Towner
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and Walcott tried on the gui rar and si tar combinarion. Soon

Moore joined in the impromptu, and sparks flew. Anather of
the session players was eell ist Richard Bock of saxophonist
Paul Winrer's Consort, which at the rime was the dosesr
thing yer to a jazz-influenced world music ensemble. Bock's
glowing repores of hallway happenings were enough to emi ce
fel low Consortier Paul McCandless, the group's oboist, to fall
by as a very inceresred observer. Classically-rrained
McCandless had never heard a si tar played before, nor the
Towner/Moore combinarion. He says it sounded to him !ike
music from anather world .
Soon thereafrer, when Wi nter was looking ro hire a classical
guitarist, recommendarions flew rhick and fasr from his ranks
to rake over Towner, Moore and Waleort as a package dea!.
So early in 1 970, the Consort became a sexter - with David
Darling, also classically-rrai ned, having succeeded Bock in
the cell isr's chair. During a 50-concert U.S. tour in rhe firsr
half of 1 970, rhe Oregonians-to-be grew i mo a funcrional
quartet, more ofren off rhe stage than on, hungrily exploring
an ever-expanding comman ground excluded from Consort
concerrs. This happerred primarily in motels, college
dormitories or wherever they were lodging, in the wee hours
after Consort gigs. They rerurned ro New York, eager to
chase their muse. Too eager, in fact, for the Consort to be able
to quench this divine rhirst. It had served rhem well as an
incubator, but Oregon had harched . Moore was the first to
leave. The atlıers stayed on for the next Consort album,

lcarıts, then Towner and Wallcott flew the coop.
As of 1 97 2 , Oregon was a working band on rhe downrown
New York Ciry circuir of lofrs and cl u bs, rhough each
member kept busy in his own way. Oregon knew to ser itself
apart from the gl ur of over-amped (and over-hyped) "bold
new fusion" bands ciamoring for attenrion in the wake of
elecrric Mi les Davis. W ith the help of rheir unique
insrrumenration, Oregon's acousric sound soon caught the ear
of producer Maynard Salomon, whose Vanguard label had
recorded many folk arrists through the 1 960s. The word on
Oregon also reached German bassist-rurned-producer
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Manfred Eicher on his A&R scouting trip to New York, but
by the time he invited them to record for his fledging ECM
label, the band had signed a multi-album contract with
Vanguard. Nevertheless, they recorded an album for each

lebel in 1 97 2 : Music of Another Present Era was the full-band
debur and since Trios/Solos, the ECM album, could not legally
contain any guarret pieces, while all four played on it, they
never d id so all at once.
This would remain Oregon's pattern for the next decade,
recording band albums for a U.S. label while pursuing extra
Oregonian projeers for other labels, primarily European.
Oregon made their European debut tour early in ı 974 and
since then, they've toured Europe more frequently and
extensively than their native !and. Meanwhile they suffered
from some snide comments, which labelled them as the
"Modern Jazz Quartet of the '70s" or "a White, European
imitation of the Arr Ensemble of Chicago". In truth, they
were an excellent ensemble playing a hybrid style, one of the
forerunners of the current World Music craze. Ironically,
though all four resided in New York City throughout the
ı 970s, n one could have afforded to do so on their domestic
ineome alone.
Looking to improve their home-shores market position in the
Iate ı 970s, Oregon signed with Elektra, the "E" in WEA
conglomerate. While Vanguard had carried them ro New
York's Town Hall , Elekrra rook Oregon uprown, to Carnegie
Hall, in ı 978, as part of the promotional fl urry surrounding
Out of the Woods, their Jabel debut. It was also during this
period that WEA became the U.S. handler for many of the
Oregonians' European recordings. The word on Oregon was
fı nally reaching America.
Oregon's debur on ECM Records in 1 983 was an eclectic,
part-electric album Oregon which explored the boundaries of
jazz, using uniquely disparate influences of classical, folk,
Indian and other ethnic music. With their second ECM
al bum, Crossing, a couple of weeks in the can , rragedy struck
on November 8th, 1 984, when Collin Walcott died on a car
accident they suffered near Magdeburg, Germany. For the
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next six months, the survivors kept in touch but did not play
together. Wallcot's tragic death seemed a fatal blow to the
band, but after a year in mourning they rerurned. Walcott had
recommended his best friend, Trilok Gurtu, as a possible
successor to the group long before the accident. They played
for the fırst time with Gurtu (tabla, drums, percussion) at a
grand memorial concert in New York City for Walcott, and
the possibilities of a new future and new development for the
group became quite apparent. The recruitment of Trilok
Gurru in late 1 985 gave them a fresh incentive.
Now in their third decade, Oregon's collecrive creative
process still continues. They've been including synthesizers in
their work for some time and continue to integrate new
technologies with their fundamental instruments. B ut these
are primarily used as enhancements to the acoustic
instruments, and are not placed in competi tion with them .
As a group that's had to evolve so many of its own traditions
in the course of tearing down the walls between so many
musics, transforming those barriers into stairsteps to
something unknown but relentlessly beckoning them on,

Oregon, bir çok
müzik türü
arasındaki duvarları
yıkıp, bu engelleri
onları sürekli
çagıran bir
bilinmeze götüren
merdivenlere
dönü�türüyor.
Oregon cears down
che walls between so
many musics,
cransfornıing those
barriers into
sta i rsteps ro
something
un known.
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their refusal to compromise leaves them a !one innovative

force and one of the most im portant jazz-based
conglomerations of the last g uarter of century.
Oregon's conrinually-growing style is never out of fashion,
and feels at home whenever it is heard. Since their chamber
like approach encourages hushed auditoriums and intense
concemration, which is required to ger maximum benefıt
from rheir weaving sryle, Oregon's upcoming performance in
Hagia Eireni will certain.ly be an unforgettable experience for
music lovers.

RALPH TOW N E R
• 1 Mart 1 940'da Washi ngton eyaleti nin Chehalis
kentinde doğan Ral ph T owner, beş yaşındayken Oregon'a
taşındı ve orada büyüdü. Yine beş yaşında dağaçiama piyano
çalmaya başladı. Towner ailesinin tüm bireyleri müzisyendi,
ve aile orkestrasında bakır, yaylı ve nefesli çalgılar yer
alıyordu. Ralph, gerçek müzik eğitimine trompetle başladı
ve yedi yaşındayken dixieland, swing ve pol ka
orkestralarında çaldı. Oregon Üniversitesi'nde klasik
kompozisyon eğitimi gördü. 1 96 3'te müzik kuramı ve
kompozisyon dallarından mezun olarak, klasik gitar eğitimi
almak üzere Viyana Müzik Akademisi'ne gitti. 1 968'de,
müzi k yaşamını ciddi bir biçimde gitarist-piyanist-besteci
olarak sürdürmek amacıyla New York'a yerleşti. 1 980
yılında çalgı dağarcığına keyboard synthesizer'ı
ekledi. l 970'den bu yana kendi adına otuzdan fazla albüm
çıkardı; ayrıca Keith Jarrett, Weather Report, Egberto
Gismonti, Gary Burton, John Abercombie, Gary Peacock,
Jack DeJohnette, Jan Garbarek, Eddie Gomez, Elvin Jones,
Freddie H ubbard, Airto gibi müzisyen ve gruplarla birlikte
konserler verip, kayıt çalışmaları yaptı. Ral ph T owner pek
çok ödülün sahibidir. Jan Garbarek, Eberhard Weber ve
Jon Christenson'la beraber doldurduğu

So/stice albümü i l e

1 976'da; 1 970'de kurduğu Oregon grubuyla yaptığı

Ecotopia ile 1 988'de, En Iyi Uluslararası Caz Albümü
dalında i ki kez G rammy benzeri Alman Plak Ödülü'nü
(Deutsche Shallplatten Preis) kazandı. G rammy adaylığın ı n
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yanısıra, Down Beat dergisinin anketinde En Iyi G itarist

Ödülü ve New York kentin i n en iyi akustik gitaristi olarak
kazandığı New York Caz Ödülü bu nların arasında
sayılabi l i r. Towner, enstrümantal bestelerinin yüzden
fazlasını kaydetmiştir. Ayrıca, biri senfoni olmak üzere
bi rkaç orkestra bestesi ve klasi k gitar için bir solo süit
yazmıştır. AT&T- Rockfeller Vakfı'nın desteğiyle, yaylı ve
nefesli çalgılar dörtlüleri ile synthesizer için bir eser
bestelemiş ve yönetmiştir. Carlo Mazzacurati'nin yönettiği
"Un 'altra Vita" adlı ltalyan fılmi nin, ve pek çok belgesel i n
müzi kleri n i yazmıştır. Towner'ın müziğin i kasetle Ay'a

götüren Apoila astronotları, iki Ay kraterine, besteleri

"lcarus" ve "Ghost Beads"in adlarını vererek sanatçıyı
onurlandırmıştır.

• Born on ı March ı 940 in Chehalis, Washington, Ralph
Towner moved to Oregon at age five and grew up there. He
began to improvise at the piano at age five. The Towner family
were all musicians, and instrumenrs from the brass, string and
woodwind groups were all represenred in the family orchestra.
Ralph began the formal study on trumpet, and began playing
in dixieland, swing and polka bands at age seven. He srudied
classical composition at the University of Oregon, graduated in
ı 963 majoring in theory and composition, and wenr to Vienna
to study classical guitar at the Vienna Academy of Music. He
moved to New York City in ı 968 to continue his career as
guitarist-pianist-composer in earnest. In ı 980 he add ed the
keyboarcl synthesizers to his instrumenral arsenal. S ince ı 970
he has recordecl over thirty albums under his own name and has
collaborated in concert and/or recorcling w ith Keith Jarrett,
Weather Report, Egberto Gismonri, Gary Burton, John
Abercrombie, Gary Peacock, Jack DeJohnette, Jan Garbarek,
Eddie Gomez, Elvin Jones, Freddie H ubbard, Airto, ete. He
has won numerous awards, including two German Grammies
(Deutsche Shallplatten Preis) for the Best Jazz Recording of
ı 976 world-wide, (Sofstice, with Jan Garbarek, Eberhard
Weber, and Jon Christenson), and again in ı 988 for Ecotopia
with the group Oregon he co-founded in ı 970, a U .S.
Grammy nomination, the Down Beat magazine poll as Best
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Guitarist, and the New York Jazz Award as Best New York
City Acoustic Guitarist among them. Towner has recorded
over one hundred of his instrumenral compositions. He is
aurhor of several orchesrral compositions, including a

symphony, as well as a solo suite for classical guitar. He also
composed and conducted a large work for string quartet, wind
quinret and synrhesizers commissioned by a grant from the
AT&T-Rockfeller Foundation. He wrote the score for the
Italian film, "Un 'altra Vita", by Carlo Mazzacurati as well as
many scores for documenrary films. He was honored by Apollo
astronauts who carriedc his music on cassene ro the Moon and
officially named rwo moon craters after rwo of his
compositions, "lcarus" and "Ghost Beads".

PAUL McCANDLESS
• 24 Mart 1 947'de, Pennsylvania eyaleti n i n Indiana
kentinde doğan Pau l McCandless, babasıyla klarnet,
annesiyle ise piyano çalıştı. 1 3 yaşındayken bir d ixieland
orkestrasında çalmaya başladı. Daha sonra saksofon, flüt,
tuba ve obua çalınayı öğrendi. Duquesne
Ün iversitesi'nden ve Man hattan M üzik Akadem isi'nden
obua dalında mezun oldu. Duquesne Nefesli Sazlar, New
Haven, Pittsburgh ve Spri ngfıeld Senfoni Orkestraları,
New College Festival ve Man hattan Orkestraları'nda
obuacı ve bas klarnetçi olarak çaldı. 1 968- 1 973 y ı l ları
arasında Paul Winter Consort'un üyesiydi ve bu gru bun
üç albüm kayd ında yer aldı. Daha sonra ise Oregon'a
katıl d ı . Bunların yan ısıra Carla Bley, Mark l sham, Wynton
Marsalis ve merhum Jaco Pastorius'un topl u l uklarıyla
çal ı p, kayıt çal ışmaları yaptı. John Scofıeld, Bennie
Wallace, Eddie Gomez, Billy Cobham ve Elvin J ones'un
kayıtlarında çaldı. Windham H i l l Jazz için kendi i ki
albümünü doldurdu. McCandless, grup doğaçlamasının,
insanı n ruhunu ortaya çıkardığına i nan ıyor: "Kim ve
nerede olduğunuzun gerçek bir yansı ması" diyor. Bu
açıdan, tipik b i r Oregon konseri, Paul McCandless'ı
grubun en yoğun kişil iği olarak ortaya koyuyor. Sanatçı n ı n
soloları yoğun, titiz, özenli v e güçl üdür.
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• Bom on 24 March 1 947 in Indiana, Pennsylvania, he
studied clarinet with his father and piano with his mother.
He began playing in a dixieland band at age thirteen. He

then learned playing saxophone, flute, ruba and oboe. He was
an oboe major at Duquesne U niversity and the Manhattan
School of Mu sic. He appeared as both oboist and bass
clarinettist with Duquesne Wind Symphony, the Manhattan
Orchestra, the New College Festival Orchestra, the New
Haven Symphony, the Pittsburgh Symphony, and the
Springfield Symphony. From 1 968 to 1 97 3 he was a member
of the Paul Wi nter Consort and made three records with this
group. He then joined Oregon. He also played and/or
recorded in the bands of Carla Bley, Mark Isham, Wynton
Marsalis, and the Iate Jaco Pastorius. He participated to the
record sessions of John Scofield, Bennie Wallace, Eddie
Gomez, Billy Cobham and El vi n Jones. He has recorded his
own two albums for Windham H i l l Jazz label. McCandless
bel ieves that group improvisation is a means of baring one's
soul : "It's a true reflection of who you are and where you' re
at." On this basis, a typical Oregon performance reveals Paul
McCandless as the group's most intense personal ity. His solos
are concentrated , exacting, rigorous, forceful.

GLEN MOORE
• 1 94 1 yılı nda, Oregon eyaletin i n Portland kentinde
doğan G len Moore, çok küçük yaşlarda zorunlu bir piyano
eğiti mi aldı . Devlet okulu korosunun ve orkestrasının bir
üyesiydi. Ral ph Towner'la tanıştığı Oregon
Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. Moore'un klasik
müzik geçmişi d iğer grup arkadaşlarınınkine pek
benzemiyor. James Harnett ve Gary Karr'la bas çalıştıktan
sonra, müzikte kendi yönünü çizdi ve Jan Hammer, Jeremy
Steig, Winter Consort ve daha pek çok müzisyenin ve
grubun albümlerine katkıda bulundu. Scott LaFaro, Gary
Peacock, M i roslav Vitous, Ray Brown ve Ron Carter'dan
etkilenen Moore, 1 970-7 1 arasında çağı nın ötesinde d iye
tanımlanabilecek Paul Bley - Annette Peacock Synthesizer
Show adlı toplu l u kla birlikte çalıştı ve sonunda Oregon'a
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katıl d ı . Son yıl larda New York kökenli Jankry

Toplu luğu'nda ve Oregon'da çalıyor. M üzisyen, N ick
Bragnola, Tim Hardin, (Dave Holland, Peter Warren,
Jaime Faunt & G len Moore'dan oluşan) The Bass l s
Quartet v e Larry Karush'la kayıt çalışmaları yaptı. Ayrıca

lntroducing G/en Moore adlı solo bir albüm doldurdu. G len
Moore için, müzik yapmak meditasyona eşdeğer bir
deneyi m. "Tüm eleman lara ağırlık veren Oregon'un
doğaçlaması", diyor G l en Moore, "sizi gerçekten çok
yükseklere alır götürür."

• Born in Porcland, Oregon in 1 94 1 , Glen Moore had a
compulsary piano study in early childhood. He was a member
of the public school c hoir and orchestra. He studied history at
University of Oregon where he met Ralph Towner. Moore's
class ical background is not as through as that of his other
colleagues. Having studied bass w ith James Hamert and
Gary Karr, he charred his own directions in music,
conrriburing posirively to albums by, among orhers, Jan
Hammer, Jeremy Steig and the Wi nter Consort. He is
influenced by Scott LaFaro, Gary Peacock, Miroslav Vitous,
Ray Brown and Ron Carter. In 1 97 0-7 1 he worked wirh the
Paul Bley-Annerre Peacock Synrhesizer Show, a band that
could be deseribed as ahead of i ts rime. He rhen joi ned
Oregon and for past few years he splirs his time with the
New York-based Jankry Ensemble and Oregon. He recorded
with Nick Bragnola, Tim Hardin, The Bass Is Quartet (Dave
Holland, Peter Warren, Jaime Faunt & Glen Moore) and
Larry Karush. He has also recorded a solo album: lntroducing
Glen Moore. For Glen Moore, music-making is an experience
comparable with meditation. Oregon's improvisarion he says
"rakes you to some very high places . . . by focusing on
everyrhing in the band" .
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RAN DY CRAWFO RD
Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 8. 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00

RANDY CRAWFORD
• Randy Crawford, yirmi yı l l ı k olağanüstü meslek yaşamı
boyunca kendine özgü stili, konser ve albüm kayıtlarıyla
seçkin leşmiş, üstün bir şarkıcıdır.
1 8 Şubat 1 952'de, Georgia eyaleti nin Macon kentinde,
Veronica Crawford olarak doğan Randy, onbeş yaşından
itibaren Ohio eyaleti nde Cincinnati'de büyüdü. Bu kentin
gece klüplerinin vazgeçi l mez şarkıcısıydı. Daha sonra New
York'a yerleşti ve George Benson, Cannonbali Adderley
gibi caz müzisyenlerinin yanında şarkı söylemeye başladı.
Crawford, ilk olarak Adderley ile birlikte stüdyoya girdi ve
bu albümle Quincy Jones'un dikkatini çekti. H emen
ardından solo bir çalışma için Warner Bros'la anlaşma
i mzaladı ve 1 976'da

Everything Must Change adlı i l k

albümünü piyasaya çıkardı. Ancak şöhreti i k i y ı l sonra,
Crusaders grubunun hit parçası

"Street Life" ile yakaladı.

Ama seslendirdiği bu parçada adı bile geçmiyordu. Randy
bu grupla uzun bir turneye çıktı ve grubun pian isti Joe
Sample'ın kendisi için bestelediği

"Now We May Begin" adlı

güzel baladla solo şarkıcılık kariyerine adım attı.
Crawford, ardından

Now We May Begin, Seeret Combination,
Windsong ve Nightline gibi yıllarca unutulmayan bir dizi "hit"

albüm doldurdu. Şarkıcının bu albümlerinde yer alan,
Ingiltere'de iki nurnaraya yükselen

"One Day 1 Wi/1 Fly Away"
ile I ngiltere l istelerinde i l k 20'ye giren "You Might Need
Somebody" ve "Rainy Night In Georgia" gibi 4S'I ikleri büyük
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i lgi gördü. 1 98 1 'de çıkardığı

Seeret Combination albümü

I ngiltere l istelerinde iki nurnaraya kadar yükseldi. Beş yıllık
bir aradan sonra, 1 986 yılında Abstract

Emotion albümüyle

müzik dünyasına ve listelerin başına dönüş yaptı. Bu albüm,
Randy'nin beste yeteneğini ortaya koyan ilk örneklerden
biriydi. Randy'nin etkileyici bestesi

"Almaz", Ingiltere,

lskandinavya, !sviçre ve daha pek çok Avrupa ülkesinde i l k

1 O'a girerek uluslararası bir "h it'' o l d u . Parça, 1 99 1 yılında,

Randy. ltalyan rock
yıldızı Zucchero ile
birlikte, Moskova'da,
Kremlin Sarayı'nda
gerçekleştirilen ilk
ve son konsere
özel konuk sanatçı
olarak çagrılarak
müzik tarihine geçti.
Pan of musical
history, Randy was a

piyasaya ilk çıkışından tam dört yıl sonra, Japonya' da,

special guest star

popüler bir televizyon d izisinde duyulup listelerde bir

supersrar Zucchero

nurnaraya kadar yükseldi ve yalnız bu ü lkede üç platin
albüm satışına ulaştı.
Bu duygulu ve tutku lu şarkıcı, şaşırtıcı bir şekilde,
i ngiltere'de, anavatanınkinden çok daha fazla i lgi gördü.
Randy daha sonra, Londra'da doldurulan
1 992 yapımı

Rich And Poor ve
Through The Eyes Of Love albümleri ni piyasaya

çıkardı. Randy, dünya çapında en beğenilen ve sevilen
sanatçılardan biri olarak, plak kayıtlarında pek çok
uluslararası müzisyenle işbi rliği yaptı.
Randy, dünya çapında başarı kazanan albümü Through The
Eyes Of Love' dan sonra, dört albümünün de aynı anda i l k
20'ye girdiği Güney Afrika'nın hemen h e r köşesine uzanan
kapsamlı bir turneye çıktı. Bu turnenin sonunda Randy, uzun
süredir kendisine hayran olan Nelson Mandela tarafından
bir akşam yemeğinde ağırlandı. Avustralya, Yeni Zelanda,
Almanya, ltalya, Hollanda, tüm lskandinavya, Japonya ve
çeşitli Uzak Doğu ülkelerindeki verdiği konserlerde salonlar
tıkabasa doluydu. Randy'nin kapsamlı Avrupa turne
programı, Montreux de dahil olmak üzere, gerçekten
önemli hemen her yaz festivalinde verilecek konserleri
içeriyordu. Randy I ngiltere'deki başarısını, Barbacon'da
Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği, biletleri
tamamen tükenen konserlerle sürdürdü. Randy ayrıca Ray
Charles ve Fats Domino ile aynı sahneyi paylaştı ve Viyana
Opera Salonu'nda Herbie Hancock ile birlikte konser verdi.
Randy Crawford, !talyan rock yıldızı Zucchero ile birlikte,
Moskova' da, Krem l i n Sarayı'nda gerçekleşti rilen i l k ve son
konsere özel konuk sanatçı olarak çağrılarak müzik

with lralian rock
ar che firsc and last

concert ever
performed ar che
Kremlin in Moscow.
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tarihine geçti. Onu Aruba'dan Türkiye'ye kadar gittiği her
yerde coşkuyla karşılayan dinleyici kitlelerine bakıl ı rsa,

şarkıcının müzik dünyasında gerçek bir uluslararası sanatçı
olarak yer edindiği kuşkusuzdur.
Randy,

Through The Eyes Of Love albümünden sonra çıktığı

turnelerden arda kalan zamanlarda yeni albümünün
temel i n i oluştu rmaya başladı. Bu albümde ona, 1 99 1 'de
doldurduğu solo çalışması

Zambuca ile Randy'nin dikkatini

çeken, pek çok farklı enstrüman çalabilen, prodüktör ve
besteci, lsrail doğu m l u virtuoz M isha Segal yardımcı
oluyordu. Segal besteler üzerinde çalışı rken, Randy de
şimdiye kadar hiç denemediği b i r alana el attı: tamamiyle
özgün parçalardan oluşan bir albüm. Geçen yaz Paul
Jackson, J r., G reg Mathieson, Ricky Lawson, Abraham
Laboriel, J usto Almario ve Segal gibi usta stüdyo
müzisyenleriyle yaptığı kayıtlardan oluşan

Don't Say lt's
Over albümü, özgünl üğü ve sürprizleri alışkan l ı k haline

getirmiş şarkıcının meslek yaşamı nda yaratıcılık bakımından
attığı büyük bir adımdır. Randy Crawford'ı n bu yeni
albümü onun dinamik ve sürekli gelişen sanatçı kişiliğine
yepyeni bir boyut kazandırdı.

• Over the course of her exrraordinary rwenry-year career,
Randy Crawford has esrablished herself as a vocalisr, recording
arrisr, performer and song srylisr of the highesr caliber.
Born Veronica Crawford, on 18 February 1 95 2 in Macon,
Georgia, Randy grew up in Cincinnari, Ohio from the age 1 5
onwards. She was a regular performer ar the ciry's nighrclubs.
She larer moved to New York and began singing wirh several
jazz musicians includ i ng George Benson and Cannonbali
Adderley. She fırsr stepped inro the studio wirh the later, and
attracred the arrenrion of Quincy Jones. Crawford was
subsequently signed to Warner Bros as a solo act and
recorded her debut albwn, Everything Must Change, in 1 976,
but she achieved fame two years later, as the (uncredited)
voice on "Street Life", a major bit single for the Crusaders.
Randy toured extensively w i th the group whose pianist, Joe
Sample, provided her w ith "Now We May Begin" , a beautifu l
ballad which established the singer's independent career.

/ 1 7 ,What followed was an unbroken string of h it albums,
---,-i ncluding such perennials as Now We May Begin, Seeret
Combination, Windsong and Nightline. Crawford enjoyed much
success with some singles out of these albums, such as "One
Day I Will F!y A way" (UK number 2), " You Might Need
Somebody", "Rainy Night in Georgia" (both UK Top 20 hits).
Her 1 98 1 album Seeret Combination, considered by many ro be
her finesr, reached number 2 in the UK. After a five-year
respire, she made a returo ro the top fl ight of the chart in
1 986 wirh Abstract Emotion. Ir was that album that yielded
one of rhe early examples of Randy's natural songwriting
abi liry. Her original, the haunting "Almaz", became an
international hir, going top ten in the U . K . , Scandi navia,
Swi rzerland and most other European countries, even ropping
Japanese charrs almosr four years larer, after being heard there
on a popular 1 99 1 TV mini-series and eventually selling
rriple plarinum numbers in that country alone.
Curiously, this soulful, passianare singer has found grearer
success in the UK rhan in her homeland. Two more
acclaimed albums followed, Rich A nd Poor and 1 992's Through
The Eyes Of Love, and both were recorded in London.
Throughout her recording career, Randy has worked with an
international casr of creative collaborarors, a move in keeping
w ith her own standing as one of the most popular performing
artİsrs on the global stage, and one of the most beloved.
Take, for example, her itinerary fol lowing the release of the
worldw ide hit, Through The Eyes Of Love. Concert dates
included extensive performances throughout South Africa,
where she saw four of her albums in the country's Top 20 - all
at the same time. I t was a visit that concluded with a dinner
invitation from Nelson Mandela, a longtime Crawford fan.
Packed houses were also a rule in Australia, New Zealand,
Germany, Italy, The Nerherlands, all of Scandinavia, ]apan
and various Far East sropovers. Randy's exhaustive European
schedule included appearences at virrually every big summer
jazz festival, including Montreux. Sold out audiences
conti nued in the U.K., as Randy performed with the London
Symphony Ürehescra at Barbacon. She also shared the stage
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with Ray Charles and Fats Domino and appeared at the
Vienna Opera House with Herbie Hancock.
Part of m usical history, Randy Crawford also was a special
guest star with Italian rock superstar Zucchero at the first
and last concerr ever performed at the Krem lin in Moscow.
With enrhusiastic crowds greeting her everywhere from
Aruba to Turkey, it was clear that Randy has earned her place
as a truly international artist.
In between tour dates, following Through the Eyes Of Love which also found her appearing on television in Denmark,
Italy, Germany and elsewhere - Randy began laying the
groundwork for a new album. Assisting her was producer,
m ulti-instrumenralist and writer Misha Segal, an Israeli-born
virtuoso whose 1 9 9 1 solo release Zambuca had captured
Randy's attenrion. With Segal compesing the music, Randy
set out to do what she had never rried before - an album full
of original material. Recorded last summer between live
dates, with such stellar studio talenr as Paul Jackson , Jr.,
Greg Mathieson, Ricky Lawson, Abraham Laboriel, J usto
Almario and Segal himself, Don't Say It's Over is the result of a
remarkable creative leap from an artist who made a habit of
originality and surprise. This new album adds a whole new
dimension to Randy Crawford's dynamic and ever-evolving
arrisrry.
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T H E MANHATTAN TRANSFER

Cheryl Bentyne - vokal vocal
Tim Hattser- vokal vocal
Alan Paul- vokal vocal
]anis Siegel- vokal vocal
Yaron Gershovsky - müzik d irektörü, piyanist musical director, pianisr
Larry Klimas - saksofon saxophone
]ay Azzolina - gitar guirar
Alex Blake - bas bass
Francisko Co/on - vurmalı çalgılar percussion
CliffAlmond - davul drums

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 9.07. 1 995
Saat Time: 2 1 :3 0

THE MANHATTAN TRANSFER
• Insan sesi e n doğal müzik aleti olmayı sürdü rüyor. Dört
olağanüstü sesi bi rarada düşünün: işte karşınızda
Amerika'nın bir numaralı vokal topluluğu Manhattan
Transfer. Hayranları, meslektaşları ve eleştirmenler onları
müzik yenil ikçileri olarak kabul ediyor. Yakın bir geçmişte
Playboy dergisi tarafından altıncı kez "En Iyi Caz Grubu" ve
Down Beat dergisi tarafından da 1 980'den 1 990 yılına
kadar her yıl "En Iyi Vokal Grubu" seçildiler. 1 979 yılından
bu yana doldurdukları her albümle Grammy ödülü
kazandılar. G rubun

Voco/ese ve Brasi/ albümleri benzersiz

başyapıtlar olarak övgü aldı ve vokal müziğe yeni
standartlar geti rdi. Uzun bir süredir, Tim Hauser, Jan is
Siegel, Alan Paul ve Cheryl Bentyne, vakaileri öne çıkaran,
çoğu özgün parçalardan eklektik bir repertuar oluşturdular
Grubun ortak çalışmaları pek çok farklı sti li içermesine
karşın, yine de Manhattan Transfer'i bir caz grubu olarak
tanımlayanlar çıkabi l ir. Oysa grup böylesine
tanımlamalardan hoşlanm ıyor. "Kendi m izi hiçbir zaman tek
bir müzik türüyle s ı n ı rlamadık" diyor grubun kurucu üyesi
Tim Hauser. "Ama müziğimize damgasını vuran hiç
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şüphesiz dört sesli armoni. Başlangıçtan beri, soprano,

alto, tenor ve bas seslerden oluşan "sound"umuza, Count
Basie Orkestrası saksofonlarının yapısını temel aldık."
Gerçekten de, Manhattan Transfer'in 30'1u yıllardan 90'1ara
kadar uzanarak Big Band, Bebop, Doo-Wop, günümüzün
rock-çeşnili pop müziği, fusion caz ve Brezilya kökenli
ezgileri taşıyan müzik repertuarı, oldukça hareketli ve hatta
sürekli gelişen bir yapıda. Grup, bu stilleri her seferinde
taze, çağdaş ve tümüyle kendine has bir şekilde yorumluyor.
Hauser, 1 972 yılında, bir vokal grubu kurmayı plan ladığı
sı ralarda, taksici l i k yaparken arabasına bir konga çalgıcısını
alır. Bu müzisyen onu, garsonluğun yanısıra Laurel Canyon
adlı bir grupta şarkıcılık yapan Janis Siegel ile tanıştırır.
Daha son ra, Laurel Mess adlı başka bir şarkıcıyı da
arabasına alan Tim, bu i ki bayandan hazırladığı bazı demo
kayıtlarında şarkı söylemelerini ister. H emen ardından
Laurel, Tim ve Janis'i

Grease'de rol alan Alan Paul ile

tanıştırır. " Hepimiz bir araya geldik ve saatlerce konuştuk"
diye anımsıyor Tim, "popü ler müzikteki dört sesli
armoninin eksikliğinden ve uygulanabilirl iğinden sözettik.
Birkaç saat içinde de Manhattan Transfer doğmuştu."
New York'taki Trude Heller's ve Max's Kansas City gibi
klüplerde çalışmaya başlayıp dikkatl ice düzenledikl eri sahne
şovlarıyla kısa sürede pek çok hayran kazandılar.
1 975 yılında Atiantik plak şirketinden çıkardıkları, grubun
adını taşıyan i l k albümleriyle yola koyuldular. Albümdeki

"Tuxedo Junaion", "Candy", "Sweet Ta/king Guy", "Operator",
"java Jive", "Gioria" gibi zekice seçilmiş parçalardan oluşan
karışım, gelecekteki albüm ve konserleri n i n yapısını
oluşturdu. O yaz CBS kanalında son derece deneysel
televizyon şovları yayın landı. Bu şanslı başlangıcın ardından,
birkaç yıl içinde, hemen her kıtada konserler vererek dünya
görüşlerini geliştirdiler. Sonraki i ki albümleri,

Coming Out ve
Pastiche, özellikle Avrupa'da çok başarılı oldu ve grubun

pek çok şarkısı l istelerde ardarda ilk 1 O'a girdi.
1 979'da Laurel, kariyerini solo çalışmalarla sürdürmek
üzere gruptan ayrı l ınca, seçmelerde göz kamaştırıcı bir
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performans sergileyen şarkıcı/aktris Cheryl Bentyne

dörtlüye katıldı. Tam o sırada Manhattan Transfer
dördüncü albümü
albüm

Extensions'ı doldu rma aşamasındaydı. Bu
"Twilight Zone/Twilight Tane" ve Jon H endricks'in

yazd ığı sözı er ı e yorum ı a d 1 kı arı Weath er R eport un ün 1 ü
•

parçası

"Birdland"i de içeriyordu. Bu uyarlama Manhattan

Transfer' e i l k G rammy ödülünü geti rirken Janis'e de
şarkıcılar arasında benzeri bir başarı sağlıyordu.
1 98 1 yılı grup için özel bir onur kaynağı oldu: Manhattan
Transfer, aynı yıl içinde hem pop müzik hem de caz
kategorilerinde G ram my ödülünü alan i l k grup olarak
müzik tarihine geçti. Ödül kazanan

"Boy from New York
City" ve "Unti/ 1 Met You (Corner Pocket)" adlı iki şarkı da
Mecca for Moderns albümünde yer alıyordu. Bir yıl sonra
Bobby Troups'un ünlü parçası Route 66'in yeni uyarlaması

(Sharky's Machine fi lminin müziğinde ve Manhattan
Transfer'in Boo Doo Wop albümünde yer almıştı) ve
1 993'de Bod ies and Souls albümündeki "Why Not!" adlı
parçalarıyla yine G rammy ödülünü kazandı lar.
1 985 yılı na gelindiğinde Manhattan Transfer, enstrümantal
caz parçalarına söz yazılarak yaratılan "vocalese" müziğin
bir numaralı uygulayıcı ları olarak tanınıyordu. Grup, yeni
albümleri için güfte ustası Jon Hendricks ile çalışmaya
başladı. Bu çalışmaların ü rünü olan

Voca/ese albümü,

grubun yeteneklerin i gerçekten sınayan zor ve karışık bir
repertuar içeriyordu ve eleşti rmenler tarafından bir zafer
olarak tanı m iand ı. Albüm, M ichael Jackson'ın

Thriller

albümünün başarısını saymazsak, 1 2 dalda G rammy'e aday
gösterilerek tarihe geçti ve i ki ödül kazandı.
Manhattan Transfer'in Atlantic şirketine doldurduğu son
albüm olan, 1 987 yapımı

Brasi/, günümüzde David Byrne ve

Paul Simon gibi müzisyenlerin sevdirdikleri çağdaş Brezilya
müziği akımına öncülük ediyordu. Grup lan Lins, M i lton
Nascimento, Djavan, Gilberto Gil gibi günümüzün en
yetenekli bestedieriyle birlikte çalıştı. Onların melodilerini
yeniden düzenleyerek, Doug Fieger, Tracy Mann, Brock
Walsh ve Amanda McBroom'un yazdığı etkileyici ingilizce
şarkı sözleriyle seslendirdiler. Bunu yaparken, parçaların

Insan sesi en dogaı
müzik aleti olmayı
sürdürüyor. Dört
oıaganüstü sesi
birarada düşünün:
Işte karşınızda
Amerika'nın bir
numaralı vokal
toplulugu Manhattan
Transfer.
The human voice
remains che mosc
oacural insrrument.
Puc cogecher four
excraordinary voices
and you have
Arnericas premier
vocal ensemble, The
Manharcan Transfer.
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Brezilya kokusunu korudularsa da gerekli değişikliklerle

onları daha anlamlı ve özellikle Amerikalllara seslenen bir
biçime soktular. Özell i kle gurur duydukları ve onlara bir
Grammy daha kazandıran bu çalışma, grubun o zamana
kadarki en önemli başarılarından bi riydi.
1 99 1 yılında grup, Columbia plak şirketi için yaptığı i l k
al b üm olan

The Offbeat of Venues'ü doldurdu. Albüme

can l ı l ı k katan, grubun beste yapma konusundaki çarpıcı
yeteneğiydi. Herbiri besteci olan, grubun dört üyesi de
albüme katkıda bul undular. Manhattan Transfer'in çağdaş
müziğin en iyi ve parlak isimleriyle işbirliği yapabi lme
becerisi, bu çalışmada da ortaya çıkmıştı. Doobie Brothers
grubunun eski solisti Michael McDonald, Ambrosia
grubundan David Pack, Take 6 grubundan Mervyn Warren,
ünlü trompetçi/besteci Mark lsham ile Donald Fagen gibi
değerli müzisyenler, kendilerine has tarzlarıyla, vokallere
ağı rlık veren, eklektik bir dizi parçadan oluşan bu albümün
yaratılmasına katkıda bulundular. Janis ve Cheryl'in

"Sassy"

adlı parçadaki yorumları, onlara En Iyi Caz Şarkısı dalında
yeni bir Grammy ödülü daha kazandırdı.
1 992 kışında, m ilyonlarca Manhattan Transfer hayranı n ı n
N o e l armağanı olarak vermek için sabırsızlıkla beklediği

The Christmas Album nihayet piyasaya çıktı. Noel albümleri
arasında klasikleşecek bu albümün yapımcılığını Tim
Hauser ve tüm orkestrasyonları gerçekleştiren Johnny
Mandel üstlenmişti.
1 994 yılı nda grup bir başka alana da el attı. Grubun
çocuklar için doldurduğu ilk albüm olan

The Manhattan
Transfer Meets Tubby The Tuba, USA Today gazetesi

tarafından, 1 945 yılının Paul Tripp 1 George Kleisi nger
klasiğinin "büyüleyici bir yorumu" olarak tanımlandı.
Napoli Fi larmoni Orkestrası eşliğinde doldurulan bu
albümde topluluk, öykünün anafikrini i letmek için çalgı ları
i nsanlaştırmıştı (Pikolo Peepo ve Borozan Kaptan gibi):
"Kendi n iz olun, başka biri olamazsınız." Los Angeles Times
gazetesi ise bu proje hakkında şöyle yazıyordu: "Dünyan ın
en iyi caz dörtlülerinden biri, bir çocuk klasiğini yeniden
keşfedi len bir hazineye dönüştürüyor."
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1 995 yılında piyasaya çıkarılan

Tonin albümüyle Manhattan

Transfer Atlantic Plak Şirketi'ne geri döndü. Gerçekten de

Tonin, albüme katkıda bulunan sanatçılardan, içerdiği
parçalara, tasarımından Atlantic'in Başkan Yardımcısı olan
prodüktörü Arif Mardin' e kadar, tam bir yuvaya dönüş.
Sanatçıların 20 yılı aşkın bir süredir yakın dostları olan bu hit
yaratma ustası Mardin, Manhattan Transfer'in 1 975'te
Atlantic'ten çıkardığı ve kendi adlarını taşıyan i l k
albümlerinin düzenlemelerini yapmıştı; Ton in ise
prodüktörlüklerini üstlendiği ilk albüm. Albüm kayıtları,
grubun ve albümde yer alan konuk sanatçıların turne
programiarına göre ayarlanarak, dört aylık bir süre içinde ve
farklı mekanlarda gerçekleştirildi. "Bu albümde pek çok
değişik rol üstleniyoruz" diye özetliyor Janis. "Bazen solistiz;
bazen, örneğin

"/ Second That Emotion"da Mirades rolünde

geri vokaldeyiz. Hatta daha caz vokal ağırlıklı bölümlerde

yaylı çalgılar ve nefesi i ierin yerini tutuyoruz." Gerçekten
de,

Tonin, Manhattan Transfer'in etkileyici ve kapsamlı

yorum alanı ile tükenmek bilmeyen yeteneğini simgeleyen
bir belge olarak daha yıllarca hafızalardan silinmeyecek.
Yakın bir geçmişte Bostan'daki Berklee M üzik Akademisi
tarafından Müzik Doktorasıyla onurlandırılmalarına karşın,
bu dört müzisyenden hiçbiri şimdilik ders vermeyi
mikrofona tercih etmiyor. Sahiden de, neden yeğlesinler ki?
Manhattan Transfer'in 24 parlak yıla yayılan kendilerine has
müzik sanatı, zaten tam anlamıyla kusursuz bir ders örneği.

• The human voice remains the most natural instrumenr for
music. Put rogether four extraordinary voices and you have
America's premier vocal ensemble, The Manhattan Transfer.
They are considered musical innovarors by fans, peers and
critics al ike. Recently they were voted " Best Jazz Group" by
Playboy for the sixth time and have been named " Best Vocal
Group" by Down Beat every year from 1 980 to 1 990. Each
studio album since 1 979 has been a Grammy award winner.
Their albums Vocaiese and Brasii were hailed as unparalleled
masterpieces and set new standards for vocal excellence. For
many years now, Tim Hauser, Janis Siegel, Alan Paul and
Cheryl Benryne have fashioned an eclecric mixed bag of
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mostly original songs that purs the emphasis where it
belongs: on the vocals.

Even though their collecrive body of work covers a lot of
stylistic ground, there may stili be some who feel the need to
label The Manhattan Transfer as a jazz group. They, however,
have a distinct aversion of labels. "We've never limited
ourselves to one type of music," says founding member Tim
Hauser. " But our signarure is clearly four-part harmony. We
originally based our voicii:ıg on the structure of the sax
seetion of the Counr Basie Band, blending soprano, alto,
tenor and bass voices. "
Indeed, the musical repertoire o f the Manhattan Transfer is a
moving target, or perhaps an evolving one, the Transfer's
music extends from the ' 30s to the '90s, i ncluding Big Band,
,
Bebop, Doo-Wop, vocalese, current rock-laced pop, fusion
jazz, and Brazilian inspired sounds. In each case, the group
interprets these styles in a fresh and contemporary idiom
uniquely their own.
In 1 97 2 , planning to start a vocal group, Hauser was driving a
cab when he picked up a conga player who, in turn, inrroduced
him to Janis Siegel, a waitress and singer in a group called
Laurel Canyon. Later on, Tim picked up another singer, Laurel
Mess, and subsequently asked the two women to sing on some
demo recordings he was preparing. Soon after, Laurel
imroduced Tim and Jan is to Alan Paul, who was appearing in
the original cast of Grease. "We all met and talked for hours . "
h e recalls, "abour the absence o f four-part harmony i n popular
music and its viability. W i thin hours the Manhattan Transfer
was born. " They began performing in New York hangouts !ike
Trude Heller's and Max's Kansas City, carefully picking their
gigs and quickly building a cult following.
With the release of their fırst self-tided al bum for Atlantic
Records in 1 9 7 5 , they were on their way. lts elever mix set the
pace for many albums and stage performances: "Tuxedo

jımction", "Candy", "Sweet Ta/king Guy", "Operator", ''javajive",
"Gioria", and more. That summer they landed their own
highly experimental television show on CBS. From those
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auspicious beginnings, they expanded their sights to che world,
touring virtually every continenc over the next few years. Their
next cwo albums, Coming Ottt and Pastiche, were particularly
successful in Europe, where they earned che group a sering of
top ten hits.
When Laurel decided to leave the l ineup in 1 979 to pursue a
solo career, a dazzling and fateful audition incroduced
singer/accress Cheryl Bencyne i neo the quarcer. She joined
j ust as The Manhatnan Transfer was embarking on i ts fourch

album, Extensions. lt included che landmark recordings of
"Twilight Zone/Twilight Tone" and "Birdland", their
adapeation of che Weacher Report favorice, feacuring lyrics by
Jon Hendricks. The crack won Manhattan Transfer its fırst
Grammy, and another one for Janis in the bargain.
1 9 8 1 brought a special honor, as che Manhattan Transfer
became the fırsc group in history to win Grammy awards the
same year in Pop and Jazz categories. Both winning songs
came from the Mecca for Moderns album: "Boyfrom New York
City" and " Until l Met You (Corner Pocket)". Anather Grammy
fo!lowed 1 2 months later, for the revival of Bobby Troups's
Roure 66 (from che soundrrack of Sharky's Machine; also
included on che Transfer's Bop Doo Wop album); and chen
again in 1 993, for " Why Not/" off the Bodies and Souls album.

"Kendimizi hiçbir
zaman tek bir
müzik türüyle
sınırlamadık" diyor
grubun kurucu
üyesi Tim Hauser.
"Ama müzigimize
damgasını vuran hiç
�üphesiz dört sesli
armonı
"We've never
limited ourselves ro
one rype of rnusic"
says founding
member Tim
Hauser. "B ur our
signacure i s clearly
four-parr harmony''
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By 1 98 5 , The Manhattan Transfer were recognized as the
premier praccitioners of che are of "vocalese", a s ey le of music

in which lyrics are set to jazz inscrumentals. For cheir new
record, they see to work with master lyricist Jon Hendricks.
The album that resulted, Vocalese, was a tour de force. lt was
critically acclaimed, arcistic triumph, including some
diffıculr and complex macerial that truly tesred che group's
capabilicies. lt earned 1 2 Grammy nominations - the highest
in Grammy history (excluding Michael Jackson's Thriller) 
and went on to win rwo awards.
The Transfer's fınal album for Atlantic, 1 987's Brasil
pioneered rhe current trend toward contemporary Brazilian
music now being popularized by such anises as David Byrne
and Paul Simon. The group worked with lan Lins, Milton
Nascimento, Djavan, and Gilberco Gil, among rhe most gifred
songwriters today. Tunes were then rearranged and refırted
with poignant English lyrics by Doug Fieger, Tracy Mann,
Brock Walsh and Amanda McBroom , rendering them
serikingiy relevant, disrinctly American; and (ultimately)
"cranferesque" while preserving their Brazilian flavor. Ir was
one of the group's greacesc achievements to dare, one of which
they are parcicularly proud, and a Grammy winner once again.
In 1 99 1 , che group made their debut on the Columbia label
with The 0/fbeat of Venues. The vicaliry of Offbeat is provided
by che group's own songwriting panache. All four members
are composers, and each contributed material. The Transfer's
knack for collaborating wich contemporary music's best and
brightest brought some exciting concributors to this efforc.
Michael McDonald, former Doobie Brothers lead singer,
David Pack of Ambrosia, Take 6's Mervyn Warren, acclaimed
trumpec/composer Mark Isham, and Donald Fagen all
contributed their unique scyles to fashion an ecleccic, mixed
bag of songs that pucs the emphasis where it belongs -on
vocals. Janis and Cheryl's contributions to the cuc Sassy won
rhem yer anather Grammy for Best Jazz Song.
In the winter of '92, the gifc that millions of Manharran
Transfer fans had eagerly been wairing for fı nally arrived The Christmas A lbum. Destirred ro be a holiday classic, this
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album was co-produced by Tim Hauser and Johnny Mandel,
who also did all the orchestrations.
1 994 saw the release of an enticing departure for the combo.

The Manhattan Transfer Meets Tubby The Tıtba, the group' s fırst
children's recording, was hailed by USA Today as a "charming
rendition" of the '45 Paul Tripp/George Kleinsinger dassic.
Accompanied by che Naples Philharmonic, che group
humanized insrruments (such as Peepo the Piccolo and Captain
Bugle) to deliver che story's im portant message: " Be yourself,
you can'r be anyone else". Commenred the Los Angeles Times
of the project, "One of the world's grear jazz guarters turns a
chi ldren's dassic into a rediscovered rreasure".

Tonin, released in 1 99 5 , marks the triumphant return of
Manhattran Transfer to the Atlantic Records fold. Indeed,
from che album's participants ro the material they perform,
Tonin is very much a homecoming - from irs conceprion righr
down to i ts producer, Atlantic Senior Vice President Arif
Mardin. A dose friend of rheirs for more rhan 20 years, this
seasoned hitmaker worked on arrangements for che Transfer's
eponymous Atlantic debur back in 1 97 5 ; nonerheless, Tonin
is the fırsr album he's produced for rhem . The album's
sessions were recorded over a four-mounth srrerch in a variety
of locarions, as dicrared by touring schedules of borh che
Transfer and many of rheir guests. "We play a lot of different
roles on this album," sums up Jan is. "We' re lead singers in
some cases, we're background vocalisrs -for i nsrance, we're
the Mirades on "[ Second That Enıotion"- and we also become
string secrions and horn secrions, singing parts that are more
jazz vocal oriented . " Indeed, Tonin is desrined to stand as a
singular document of the Manhattan Transfer' s impressive
scope and rireless ralent for years to come.
While the four members were recently bonored wirh
Doctorate of Music degrees from Boston's Berklee School of
Music, none seems too ready to trade his or her microphone
for a podium. And indeed, why would they? The Manharran
Transfer' s own b rand of musicology, honed over 24 s eellar
years, is a flawless case-study of reaching by example.
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iSTAN BUL CAZ DÖRTLÜSÜ

I STANBUL J AZZ QUARTET
İmer Demirer - trompet, flügel horn trumpet, flugelhorn
Ali Perret piyano piano
Yaz Baltacıgit - bas bass
Ateş Teze/ - davul drums
-

Yer Venue: Açı khava Tiyatrosu Open-Air Theatre
Tarih Date: 1 0. 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00
i M E R D E M i RER
• 1 976 yılı nda I stanbul Devlet Konservatuarı Trompet
Bölümü'ne girdi. 1 987'de bu kurumun yüksek kısmından
mezun oldu. 1 985 ve 1 986 yıl larında Bilsak Caz Festivali'ne
çeşitl i gruplarla katı ldı. Tuna Ötenel ile uzun süre çalıştı.
1 986 yılı nda Ateş Tezer, Nezih Yeşil n i l ve Ali Peret ile
birlikte Romanya Sibiu Caz Festivali'nde çaldı. 1 993 yılında
Almanya'da EBU Caz Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.
H erbie Hancock ve Pat Metheny gibi müzisyenlerle "jam
session"larda çaldı. 1 994'te Polonya Kültür. Bakan lığı'nın
davetiisi olarak ders vermek üzere Polonya'ya gitti. TRT
Istanbul Radyosu Caz Orkestrası'nda görev yapan sanatçı
son çalışmalarını Istanbul Caz Dörtlüsü ile ·sürdü rüyor.

• He emered the Trumpet Department of the Istanbul State
Conservarory in 1 976 and in 1 987 he fı nished the graduate
school of this institution. He parricipated in the Bilsak Jazz
Festivals of 1 985 and 1 986, playing with various groups. He
worked with Tuna Ötenel for a long time. In 1 986 he played at
the Sibiu Jazz Festival in Romania rogether with Ateş Teze!,
Nezih Yeşilnil and Ali Perret. In 1 993, he represemed Turkey
at the EBU Jazz Festival in Germany. He has played in jam
sessions with musicians !ike Herbie Hancock and Pat Metheny.
In 1 994, at the invitation of the Ministry of Culture of Poland,
he wem there as an instrucror. Demirer who is a member of the
TRT Istanbul Radio Jazz Orchestra, has recendy been working
w ith the Istanbul Jazz Quartet.
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E U G E N E Ali P ERRET

• 30 Eylül 1 958'de Brooklyn, New York'ta doğdu. 1 970-80
arasında, Istanbul Devlet Konservatuarı'nda klasik piyano ve
kompozisyon eğitimi gördü ve i l han Usmanbaş'la çalıştı.
Profesyonel yaşama 1 972'de atıldı ve 1 978'e kadar, kabare
tiyatrolarında ve konserlerde görev aldı, ve Türkiye içinde
turnelere çıktı. 1 978-80 arası caz klüp ve konserlerinde
çaldı. 1 980'de ABD'ye giderek, Boston'da Berklee Müzik
Akademisi'nde öğrenim gördü ve 1 983'te caz beste ve
düzenleme dalından mezun oldu. 1 985 yılına kadar ABD'de
çeşitli klüplerde ve konserlerde caz piyanistliği yaptı. 1 986'da
Romanya Sibiu Caz Festivali ve 2. Bilsak Caz Festivali'nde
çaldı. Avrupa'da çeşitli radyo ve TV konserlerine katıldı.
1 992'de bir özel radyoda caz programları hazırladı ve aynı
yıl Avustralya'daki Kiama Caz Festivali'ne katıldı. Big band'ler
için yaptığı besteler, 2 1 . Istanbul Festivali'ni de içeren bir dizi
konserde çalındı. Caz piyano, caz armoni, teori ve analizi
alanlarında dersler veren sanatçının "Çağdaş Müzisyen Için
Caz Armonisi" adl ı kitabı yakında yayımlanacaktır.

• Born on 30 September ı 958 in Brooklyn, New York. In
ı 970-80 he studied classical piano and composition at İ stanbul
Stare Conservatory with İ lhan Usmanbaş. In ı 97 2 he started to
play professionally and u nt il ı 979 he performed in cabaret
rhearres and concerts in İstanbul and touring Turkey. In ı 97880 he played in jazz dubs and concerts. In ı 980 he moved to
United Si:ates and studied at Berklee College of Music at
Boston. He graduated in ı 983 as a jazz composirion and
arranging major. Until ı 985 he performed as a jazz pianist in
gigs, club dates and concerts in U .S. In ı 986 he played in
Si bi u Jazz Festival in Romania and 2 nd Bi lsak Jazz Festival in
İ stanbul. He participated to various radio and TV concerts in
Europe. In ı 992 he produced jazz programmes in a private
local radio station and played in Kiama Jazz Festival in
Australia. His big band compositions have been performed in a
series of concerts i ncluding 2 ıst Istanbul Festival. He gives
comses in jazz piano, jazz harmony, theory and analysis. He is
the aurhor of a book titled "Jazz Harmony for Contemporary
Musician" which will be published soon.

Türk cazında
"mektepliler"
hegemonyası:
Istanbul Caz
Dörtlüsü.
Hegemony of music
school graduares in
Turkish jazz:
lscanbul Jazz
Quaner.
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YAZ BAL TAC I G i L

• 1 949 yılında Istanbul'da doğdu. Kontrbas öğrenimini
Paris'te Ecole Normale de Musique'de, Jean François ve
Janine Clarke'ın öğrencisi olarak yaptı. 1 976 yıl ından beri
Istanbul Devlet Senfoni O rkestrası'nda kontrbas
çalmaktadır.

• He was bom in Istanbul in 1 949. He scudied double bass
i n Paris, at Ecole Normale de Musique as a scudenc of Jean
Froinçois and Janine Clarke. He's been playing double bass in
Istanbul State Symphony since 1 976.

ATEŞ TEZEL
• 1 960 yılında doğdu. 1 982'de Boğaziçi Üniversitesi Idari
Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Boston'da
Berklee M üzik Akademisi'nde caz eğitim i aldı. 1 986 yılı nda
2. Bilsak ve Romanya Sibiu Caz Festivalleri'nde çaldı.
ABD'de bulunduğu dönemde Larry Coryell, Bill Pierce,
Aydın Esen, Arthur Blythe gibi isimlerle çalıştı . Halen
çalışmalarını New York ve Istanbul'da çeşitli gruplarda
sürdürmektedir.

• He was bom in 1 960. In 1 982, after graduating from the
Faculty of Managernem of the Bosphorus University, he wenc
to U. S. to study jazz at the Boston's Berklee School of M usi c.
He participated in the 2nd Bilsak Jazz Festival and the Si bi u
Jazz Festival in Romania in 1 986. During his stay in U . S . , he
played with musicians like Larry Coryell , B i l l Pierce, Aydın
Esen, and Arthur B lythe. Currently he concinues ro perform
with various groups in New York and Istanbul.

---.-
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GE RI ALLEN, RON CARTER, LE N NY WHITE ÜÇLÜSÜ

GERI ALLEN , RON CARTER, LENNY WHITE TRIO
Geri Alien piyano piano
Ron Carter bas bass
Lenny White davul drums
-

-

-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 1 0. 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00

G ER I ALLEN
• Günümüzde cazın en yetenekli genç müzisyen lerinden
biri olan Geri Alien, bebop, free, hard bop türleri ile
funklritm&blues etkilerinden bir sentez yapmayı başardı,
ve bunları özgün ve ilgi çekici bir sti le dönüştürdü.
Yumuşak tuşesiyle gönül leri fetheden bu son derece
duygulu müzisyen, muhteşem melodi ve ritm
yetenekleriyle donanmış zengin cümleleriyle de
seçkinleşmiştir.
1 2 Haziran 1 957'de, M ichigan eyaleti nin Pontiac kentinde
doğan Geri Alien, Detroit'de büyüdü ve bu şehre özgü,
güçlü bebop ve zenci pop geleneklerini içine sindirdi. Ama
Eric Dolphy, H erbie N ichols ve Thelonious Monk da
büyük etkisi altında kaldığı ustalardandır. Geri'nin babası,
James Brown ile Motown müziğine olduğu kadar, Duke
Eliington ve Charlie Parker'a da kendini adamış gerçek bir
caz aşığıydı. Geri, evin içinde bu müziklerle büyüdüğünü
hatırlıyor. Yedi yaşındayken de i l k kez piyano çalmaya i lgi
gösteriyor.
"Detroit müziğine göz atarsanız, güçlü bir piyano
geleneğiyle karşı laşırsın ız: Han k Jones, Tom my Flanagan,
Barry Harris, Roland Hanna, Kenny Cox, Claude Black. Bu
ünlü piyanist ve müzisyenlerin listesini çok daha uzatabilirim.
Işte Detroit müziğinde böylesine güçlü bir gelenek
duygusu vardı ve ben de bu geleneği, yaşlı kuşaklardan
öğrenmeye dayanan, geleneksel bir biçimde sürdürdüm."
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Ancak Geri'nin büyüklerinden öğrendikleri ve gitgide artan
caz ve klasi k batı müziği bilgisine, zamanla Detroit'in
'yöresel' çağdaş müziği ne karşı duyduğu i lgi de eklendi. Bu,
Geri'nin "toplumsal olarak benim" d iye adland ırd ığı, her
geçen gün zenginleşen bebop ve Motown müzik
dünyasıydı. Ama Motown'ın ü n l ü parçalarında, bu m üzikle
büyüyen tüm gençlerin ve müzisyenlerin yanısıra, pek çok

"Detroit müzi�ine
göz atınca, güçlü bir
piyano gelene�iyle
karşılaşırsınız... ve
ben de bu gelene�i.
yaşlı kuşaklardan
ö�renmeye dayanan,
geleneksel bir
biçimde sürdürdüm."
" ı f you ıook ar rhe

Detroit'li bepop'çunun da eşlik ettiğini vurgulamaktan geri

music of Decroic

kalmayan Geri de, bir zamanlar Mary Wilson ve The

ıegacy . . . and

Supremes'l e birl i kte çalmıştı.
Bu türler arası çalışmaların Geri'nin müziksel gelişimindeki
önemi, Washington'daki Howard Üniversitesi'ne girdiği
1 975 yılında ortaya çıktı. "Müzik cemaatleri arasındaki
bağlantıları görmeye başladım, örneğin Afrika ve Amerika
müziklerinin arasındakini. Afrika müziği tüm dünyaya
yayılmış, çünkü dünyanın her yerinde, Amerika' da, Küba' da,
Güney Amerika'da, Afrika insanının kültürü var. Tüm bu
müziklerde ve kültürlerde farklılıklar olduğu kadar bağlar da
bulunuyor. Işte bütün bunlar besteciliğimde ve müziğimde
benim yerim konusunda bana önemli katkıda bulundu."

Maroons albümünün baş müzisyeni, trompetçi Marcus
Belgrave'den ders aldığı Detroit'deki efsanevi Cass Teknik
Lisesi'ndeki i l k yıllarından itibaren, Geri Alien'ın müzik
dünyası çeşitli müzisyenlerle yaptığı ortak çalışmalardan ve
eğitimden ol uşuyordu. 1 979 yılında Washington DC'deki
Howard Üniversitesi'nden caz müziği dalında mezun olan
Geri Alien, New Y erk'ta ünlü piyanist Kenny Barren ile
birlikte çalıştı ve caz eğitmeni Nathan Davis'in davetin i
kabul ederek Pittsburgh Ü n iversitesi'nde öğrenimine
devam etti ve etn ik müzikoloj i master'ı yaptı. Ayrıca
Roscoe M itchel l'dan özel dersler aldı.
Geri Alien, 1 982' de New York'a geri döndü ve James
Newton ile Lester Bowie'nin d e aralarında bulunduğu pek
çok günümüz caz müzisyeniyle birlikte çaldı. 1 984 yıl ında,
Andrew Cyri l le'i de içeren bir üçl üyle i l k albümü

The
Printmakers'ı doldurdu. Ayrıca M-BASE ve Black Rock
Coalition örgütlerinin etkin l i klerine katı ldı. M-BASE
üyelerinden Steve Coleman ve Robin Eubanks, Geri'n i n

tlıere's scrong piano
1 carried on chac

cradicion i n .
cradirianal way, in
che sense tlıac you
ıearn from your
eıders."
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1 987'de ç ı kardığı albümü Open On All Sides In The
Middle'da çaldılar. BO'Ierin sonlarında Oliver Lake'in Plug lt,
Ga/lery, lmpala, Otherside albümlerinde çalan grupların
sürekli elemanı oldu ve başka müzisyenlerle turnelere
çıkı p, onların kayıt çalışmalarına katıldı. Bunların arasında
Dewey Redman

(Living On The Edge), Frank Lowe (Decision
In Paradise), G reg Osby (Mindgames) ve Charlie Haden'ı n
Liberation Music Orchestra'sı sayılabil ir. Alien, Charlie
Haden ve Paul Matian'la birl i kte, modern "mainstream"
cazın kendilerine has örnekleriyle

(Etudes, In The Year Of
The Dragon, Segments, Live At The Viiiage Vanguard) ünlenen
akustik bir üçlü oluşturdu. Ayrıca Matian'ın Monk In
Motian ve Betty Carter'ın Droppin' Things albümlerine
kon u k sanatçı olarak katı ldı. 90'1arın başlarında Blue Note
plak şirketiyle anlaşma imzaladıktan sonra The Nurturer,
Maroons ve Twenty-One adlı üç albüm doldurarak, günümüz
caz müziğine büyü k katkı larda bul unan bir sanatçı
olduğunu bir kez daha kanıtlad ı.
Howard Üniversitesi'nde müzik dalı nda Yardımcı Doçent
olarak ders veren; bu üniversitenin Seçkin Mezun Ödülü,
S EAS Özel Başarı Ödülü, Cultural Crossroads'tan Eubie
Black Ödülü gibi pek çok ödül kazanmanın yanısı ra, 1 993
ve 1 994 yıllarında Down Beat dergisi n i n Eleşti rmenler
Anketi'nde "Daha Fazla Tan ınması Gereken Yetenek" diye
tan ı m lanıp onudandırı lan Alien, çeşitli müzisyenlerle yaptığı
ortak çalışmalarla deneyim i n i arttırdı. "Gerçekten
arzuladığım müzik ortamlarında çalışma olanağı buldum",
diyor 38 yaşındaki piyanist. Sanatçının son çalışmaları
arasında Ornette Coleman'ın Denarda Coleman ve
Charnett Moffett'i içeren yen i akustik dörtlüsünde, otuz
yıldan beri bu grupta çalan i l k akustik piyanist olarak
turneye çıkması sayı labilir. Geri Alien, ayrıca yakın
geçmişte, Jack Dejohnette ve Dave Hal land'la birlikte
çıktığı ve

Feed the Fire konser albümünün kaydedi l d iği

turnede, vokal cazın divası Betty Carter'a eşlik etti. Geri
daha sonra da, uzun yıllard ı r dostluğunu sürdürdüğü,
Howard Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı, trompetçi
Wallace Roney'nin beşl isinde çald ı.
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"Müziğimle başka ortamiara girip çıkma özgürlüğüm olsun

isterim," diyor Alien. "Birkaç yıl önce sola ve trio
çalışmalarında liderliğe soyunur, kendi bestelerimi yorumlar,
tiyatro piyesleri yazardım ve bunlar o dönem için yapılması
doğru olan şeylerdi. Ancak şimdi, bu müzik üzerine tekrar
eğilrnek istiyorum ve tam daha fazla i lham kaynağına, yeni
bilgilere ve müzik görüşlerine ihtiyacım olduğunu
düşündüğümde, Ornette Coleman, Wallace Roney, Betty
Carter, Ro n Carter ve Tony Williams gibi, bana taze kan
sağlayacak müzisyenlerle beraber çalışma olanağı bulmak ne
kadar büyük bir ayrıcalık. Bel l i bir süre için bile olsa, diğer
insanların dünyaianna adım atmak gerçekten çok hoşuma
gidiyor. Bu, başka bir ülkeye ya da kültüre gitmeye benziyor;
böylece kendinizinkini daha yakından inceleme fırsatını
buluyorsunuz. Kendi müzik evreninize döndüğünüzde ise,
herşey kafanızda daha bir belirlenmiş oluyor."

• One of the most talented young pianists on the jazz scene
today, Geri Alien has achieved a synchesis of bebop, free, hard
bop, and funk/R&B influences, and has melded them into an
individual, exciting style. An acutely sensitive player with a
lovely rouch, Alien has colorful phrasing with superb
melodic and rhythmic abilities.
Born on 1 2 June 1 95 7 , in Pontiac, Michigan, USA, Geri
Alien grew up in Detroit, steeped i n the city's srrong bebop
and black pop traditions, though Eric Dolphy, Herbie
Nichols and Thelonious Monk were also major influences.
Geri's father was an avid jazz fan, a devotee of Duke
Bilington and Charlie Parker and, together with the music of
James Brown and Motown, these are the sounds that she
remembers be ing "around the house". At the age of seven she
fırst expressed an incerest in playing the piano.
"If you look at the music of Derroit there's strong piano
legacy - Hank Jones, Tom my Flanagan, Barry Harris, Roland
Hanna, Kenny Cox, Claude Black - I could go through a long
l ist of great pianists and of great musicians generally. So there
was this strong sense of rradition in Derroit's music and I
carried on that rradition in a rraditional way, in the sense that
you learn from your elders."
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Bur the lessons of her elders, her growing famil iari ty w i th the

greats of jazz and Western classicism, were gradually being
supplememed by her involvemem in Detroit's 'indigenous'
comemporary music - irs thriving bebop and Motown scene,
a music Geri refers to as "sociologically mine". She is quick to
poim out that apart from the whole group of youngsters and
musicians that were coming up through that music, many of
Motor City's beboppers could be heard supplying the backing
tracks on Motown hirs (and Alien herself would later play
with Mary Wilson and The Supremes).
The signifıcance of this imer-activity on her own musical
development was only to be fully drawn our when she emered
Washington's Howard University in 1 97 5 : "I began to see
connections in terms of the community of music, of African
and American music. African m usic is dispersed through the
world because, o see, there is culture of African people i n
America, in Cuba,
South America - all over the world. And
there are connections in al l of these musics and culrures as
well as many differences. So that's been a major force for me
in terms of my composition and where I am i n my music. "

tt
JB

Daring from early years a t the legendary Cass Technical H igh
School i n Derroit, where her memor was rrumpeter Marcus
Belgrave (a key player on Maroons), Allen's musical world has
always been characterized by collaboration and study . After
graduating with a degree i n jazz studies from Howard
University in Washington, DC in 1 979, she studied with
piano grear Kenny Barron in New York, accepted jazz
educator Narhan Davis' invitation to attend the University of
Pittsburgh where she earned a masters in ethnomusicology
and studied privately with Roscoe Mitchell .
Geri Alien returned t o New York City i n 1 982, played with
numerous comemporary jazz musicians, i ncludi ng James
Newton and Lester Bowie, and recorded her debut The
Printmakers in 1 984 wirh a trio that featured Andrew Cyrille.
She also became i nvolved with the M-BASE and Black Rock
Coalition organizations and the former's Steve Coleman and
Robin Eubanks played on her Open On All Sides In The Middle
( 1 987). Later i n the '80s she was a regular member of Oliver
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Lake's groups (Plug It, Gallery. lmpala, Otherside) and toureel
and recorded with several leaders, inciuel ing Dewey Redman

(Living On The Edge), Frank Lowe (Decision In Paradise), Greg
Osby (Mindgames) and Charlie Haden's Liberation Music
Orchestra. With Haden and Paul Morian she formed an
acousric trio that has become celebrated for i ts İ ntİmare
versions of modern mainserearn jazz (Etudes, In The Year Of
The Dragon, Segments, Live At The Viiiage Vanguard); and she
alsa guesred on Morian's own Monk In Motian and Betty
Carrer's Droppin' Things. Afrer signing to Blue Note in early
'90s Geri Alien recorded three albums (The Nurturer, Maroons,
and Twenty-One) and proved once more that she is a viral
contributor to the contemporary jazz scene.
In addition to reaching as an Assistant Professor of Music at
Howard and garnering such honors as that un iversiry's
Distinguished Alum ni Award, the SESAE Special
Achievement Award, the Eubie Blake Award from Cultural
Crossroads, and recognition as the Top Talent Deserving
Wider Recognition in Down Beat magazine's 1 993 and 1 994
Critics Polis, Alien has arnasseel a smnning resume of musical
coliaborations. 'Tve had the opporrunity to work İn same
very choice musical environments," says the 38-year-old
pianisr whose recent activities incinde touring wirh Ometre
Coleman's new acousric quartet (as the fırst acoustic pianist
in a Coleman bancl in more than 30 years), alongsicle Denarda
Coleman and Charnert Moffert. She's alsa accompanied vocal
diva Betty Carrer (resulting in the live recordi ng Feed the Fire
with Jack DeJohnette and Dave Holiand), and playeel in the
quintet of trumpeter Waliace Roney, Alien's longtime pal
and former Howard University schoolmate.
"I always !ike to have the freedam to move in and out with
my music," Alien says. "A couple of years ago I was very
focuseel as a leader-playing sola and trio, playing my own
compositions, writing the thearer- anel that was the right
thing to do at the time. Bur I really want to study this music
again, and j ust when I think I neecl more inspiration, new
information and other people's perspective on the music,
what a great oppurtunity to have Ometre Coleman, Waliace
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Roney, Betty Carrer, Ron Carrer and Tony Williams to kinci
of fuel me up agai n. I really do enjoy stepping into other
people's universes for a period of rime. Ir's like going to
anorher counrry and anorher culrure - you really have a grear
chance to look more closely ar your own . You have more
clariry when you come back to your musical universe."

RON CARTER
• Çalışındaki zerafet ve klasla, Ron Carter, 60'1ı yıl lardan
beri dünya çapında bir basçı ve viyolonselci olarak
seçkinleşmiştir. M üzik dünyasındaki itibarı emsalsizd ir.
Tüm zamanların en önemli eşlikçi müzisyenlerinden biri
olan Carter, müthiş tekniğin i sergileyen pek çok albüm
doldu rmuştur. 1 .90' 1 ı k boyu ile gurur ve zerafetin
bi rleşimini sergileyen Ron, sahnede ve sahne d ışında kibar
sükunetiyle tanını r. Ron Carter, otuz yılı aşkı n bir süredir
m ü kemmel yeteneğiyle, zevk sahibi kıyafetlerini
buruşturmadan ve ter dökmeden müzik yapıyor.
Çalışmalarında, ayrıntılar zengin, "sound"u duru ve tekniği
etkileyicidir. Performansları benzersiz bir biçimde beğeni
gören Carter, caz dünyasının en popüler basçısı sayılabilir.
4 Mayıs 1 93 7'de, Michigan eyaletinin Ferndale kentinde
doğan Ron Carter, on yaşında viyolonsel çalmaya başladı.
Ailesi Detroit'e taşınınca, Carter burada viyolonsel çalan
müzisyenlerin çoğunlukla beyaz ol masından kaynaklanan
önyargı larla karşılaştı ve basa geçti. Eastman School'un
Fi larmoni Orkestrası'nda çaldı ve 1 959'da bu okuldan
mezun oldu. New York'a yerleşti ve Manhattan Müzik
Akademisi'nde eğitim i n i sürdürürken, Eric Dolphy ile
birlikte Ch ico Hamiiten'ın beşlisi nde çalmaya başladı.
Carter, 1 96 1 yılında kontrbas dal ında master d iplomasını
aldı. 1 960'1ı yıl ların başlarında, M i les Davis'in di kkatini
çekip grubuna katılmadan önce, Eric Dolphy, Randy
Weston, Thelonious Monk, Jaki Byard, Bobby Timmons,
Wes Montgomery, Cannonbali Adderley ve Art Farmer
gibi müziyenlerle kayıt çalışmaları yaptı ve/veya ABD'nin
çeşitli yörelerindeki gece klüplerinde ve konser
salonlarında konserler verdi. 1 968'e kadar M i les Davis'in
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grubunda kalan ve, Herbie Hancock ile Tony Wil l iams'la
birlikte, yeni ve daha özgür bir ritm seksion "sound"u elde
etmeye çalışan Carter, bu klasik beşl inin 60' 1 ı yılların
ortalarında çıkardığı tüm önemli albümlerde yer aldı. Bu
ön plandaki konumu Carter'ın caz tarihinde en çok kayıt
çal ışmasına katı lmış basçı ünvanını almasına neden oldu.
Carter, elektro basa yönelen çoğu meslekdaşının aksine
akustik basta ısrar eden azınlık arasındayd ı. "Bilinçli bir
seçimdi bu", diyor Ron Carter. "Popüler elektronik
"sound"a karşı geçerli bir seçenek sunmakla kendimi
yükümlü hissetmiştim."
Ron Carter, benzeri görül memiş sayıda albümde yer aldı;
bazı tahminlere göre bu sayı SOO civarında, diğerlerine
göre ise 1 OOO'in üzerindedir. Carter'ın birlikte çaldığı
müziyenlerin listesi doğru ve eksiksiz sayılamayacak kadar
uzundur. 1 972 yılından bu yana, bazı aralıklarla kendi
kurduğu gruplarda çalan müzisyen, tempo tutmak ve
armoni sağlamak için i ki nci bir basçı kul lan ıyor, böylece
sololarında özgür kalıyordu. Carter ayrıca, hem kendi
gruplarına hem de diğer topluluklara aranjman ve beste
sağladı. 1 988 yılında

Raund Midnight filmi için yaptığı
"Cal/ Sheet Blues" ile G rammy

enstrümantal bestesi

ödülünü kazandı. Carter, başka fil m müzikleri n i n beste ya
da düzenlemelerine de imza attı. Bunların arasında,
Bertrand Tavernier'nin yönettiği

Beatrice, Ola Balagun'un
yönettiği Haraka filmleriyle Exit Ten ve A Gathering of Old
Men adlı televizyon dizileri sayılabilir.
Ron Carter, caz bası üzerine yazılmış Building a jazz Bass
üne adlı bir dizi kitabın da yazarıdır; ayrıca klasik kontrbas
eğitimi için geliştirdiği Ran Carter Comprehensive Bass Method,
Ran Carter Bass ünes ve 1 40 adet basılmış ve kaydedilmiş
bestesini içeren The Music of Ran Carter adlı eserlerin de
sahibidir. Caz kurslarında konferanslar veren, şeflik yapan ve
çalan Ron Carter, caz topluluklarını eğitti, Wisconsin,
Connecticut, lndiana, Kuzey Carolina, Rutgers ve Howard
Üniversitesi gibi eğitim kurumlarıyla Harlem Sanat
Akademisi'nde müzik piyasası üzerine dersler vermiştir.
Halen New York'taki City College'da müzik profesörüdür.
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• The epitome of class and elegance wirhout sruffiness, Ron

Carrer has been a world-class bassist and eellist since the '60s.
His reputation in the music world is peerless. He' s one of the
grearesr accompanisrs of all rime, bur has also done many
albums that exhibit his prodigious rechnique. A !ean six feet
four inehes and a mixrure of pride and courtli ness, Ron
displays an eleganr calm on srage as well as off. He has
creared music with consummare ski!! for more rhan rhirry
years, apparently wirhour rumpling his rasreful suirs or
·
raising a serious swear. His work is rich in detail, pure of
sound, and rechnically impressive. Carter's long list of
accolades as a performer is unprecedenred; he may be the
most popular bassist rhere is.
Born on 4 May 1 93 7 in Ferndale, Michigan, Ron Carrer
began playing cel lo at age ren. When his family moved to
Detroit, Carter ran i nro problems wirh racial srreorypes
about cello players, and swirched ro bass. He played at
Eastman School's Philharmon ic Orkesrra, and gained his
degree in 1 95 9 . He moved to New York and played wirh
Chico Hamilton's quinrer with Eric Dolphy while he
arrended the Manhattan School of Music. In 1 9 6 1 Carter
earned his masrer's degree in double bass. In the early
1 960's, he recorded and 1 or performed throughout the
United States in nightclubs and concerr halis with Eric
Dolphy, Randy Weston, Thelonious Monk, Jaki Byard,
Bobby Timmons, W es Monrgomery, Cannonball Adderley
and Art Farmer, before being tapped to become a member
of Miles Davis' band. Carter remained wir h Davis un til
1 968, appearing on every crucial mid-'60s record ing of the
now classical quinret and team ing with Herbie Hancock
and Tony Wil liams to craft a new , freer rhythm seetion
sound . The high-profile job !ed

to

a cepuration that allowed

Carrer to become possibly the most recorded bassist in jazz
history. He was among the few bassisrs who conri nued to
play acousric bass when many turned to elecrric bass. "It
was a conscious choice," he says. "I felt a responsabi liry ro
presenr a viable alrernarive ro the popular elecrronic
sound. "

145 ,_----,-Ron Carter's been heard on an unprecedemed number of
recordings; some sources daim 5 00, others have esrimared it
to be more than ı ,000. The list of people he's played w ith is
simply too great to be cited accurately and completely. He's
led his own bands at various imervals since ı 9 7 2 , using a
second bassise to keep time and to establish harmony so that
he's free to provide solos. Carter's also comribured many
arrangements and compositions to both his groups and other
bands. He won a Grammy award in 1 988 for the
insrrumental composition, "Cal/ Sheet Blues," from the movie
'Raund Midnight. He scored and arranged music for a number
of other films i ncludi ng Beatrice, directed by Bertrand
Tavernier; Haraka, directed by Ola Balugun; and television
movies Exit Ten and A Gathering of Old Men.
Ron Carter is aurhor of Building a jazz Bass Line, a series of
books on playing jazz bass; Ran Carter Comprehensive Bass
Method, for classical bass studies; Ran Carter Bass Lines; and
The M11sic of Ran Carter, which comains ı 40 of his published
and recorded compositions. He has lectured, conducted, and
performed at cli nics, i nstructed jazz ensembles, and has
taught the busi ness of music at Wisconsin, Connecticur,
Indiana, North Carolina, R utgers, and Howard universities,
among others, as well as the Harlem School for the Ares. He
is currently Professor of Music at the City College of New
York.

LENNY WH ITE
• M i les Davis'in Bitches Brew albümüyle kayıt yaşamına
adım atan Lenny White, 70' 1i yılların "fusion" akımının
yaratılmasında yardı mcı olan bir avuç büyük davulcudan
biridir. Cü retkar ve iddiacı çalış tarzı, rock'ın etkisi altı nda
kalmış olan ve "tıpkı geleneksel caz gibi, çok dağaçiama
yapılan, ancak değişik çalgılar kullanılan" bir tü r d iye
tanımladığı bu m üziğe tamamiyle uyar.
1 9 Aralık 1 949'da New York'ta doğan ve 1 4 yaşında davul
çalmaya başlayan Lenny White, 1 960'1ı yılların sonunda
Jackie Mclean'in grubunda çalıyordu.

Bitches Brew

albümünün kayıt çalışmalarından sonra, Freddy H ubbard

14 6 ,_-------.-

(Red C/ay), Woody Shaw, Gato Barbieri (Fenix), Joe
(In Pursuit of Blackness), Stan Getz, Stanley

Henderson

Clarke ve Gil Evans gibi pek çok müzisyenin yanında çaldı.
Lenny'nin kuşkusuz en unutu lmayacak dönemi ise,
G rammy ödülü kazanan 1 975 yapımı No

Mystery albümü

gibi başarı l ı yapıtiara katkıda bulunduğu, Chick Corea ve
efsanevi Return to Farever grubuyla olan beraberliğidir

( 1 973-76). White, 80'1 i yılların başlarında Chick Corea, Joe
H enderson ve Stanley Clarke'la birlikte gerçekleştirdiği

Griffıth Park projelerin in yapımcıl ığını da üstlendi. Videoları
da yayınlanan bu iki albümden bi ri, Stereo Review
dergisinin "Yılın Caz Albümü" ödülünü aldı.
Bunların yanısıra Lenny, Spike Lee'nin yönettiği

School

Daze filminin müziği üzerinde çalıştı ve Marcus M i ller'la
House Party filminin müziğini yaptı. Lenny, ayrıca
Marcus M i l ler'la Warn er Bros için Jamaica Boys ( 1 989) ve
j-Boys ( 1 99 1 ) adlı iki al büm doldurdu, ve grubu 29 i l e
birlikte

birlikte üç, solo olarak t a dört albüm çalışması yaptı.
Geçtiğimiz yıl içinde, Eddie Gomez, Marcus M iller ve
Rachel Z.'nin albümlerinde çaldı. Lenny White, stüdyo
müzisyeni olarak gösterdiği başarıların yanısıra, konserlere,
öze l l i kl e de kurucu üyesi olduğu The Front grubuyla
gerçekleştirdiği gösterilere çok önem verir.

• Lenny White, whose recording debur was on Miles Davis'

Bitches Brew, is one of a handful of great drummers that
helped ereare the Fusion scene of the '70s. His bold, assertive
playing was well-suited to this rock-influenced music which
he thought of as a style "where you improvise more, !ike
traditional jazz, but you use differem i nstrumems".
Born on 19 December 1 949 in New York, Lenny White cook
up the drums when he was 1 4-years-old and by the Iate '60s
was playing in the band of Jackie Mclean. After Bitches Brew
sessions he played with many other leaders - Freddy Hubbard
(Red C/ay), Woody Shaw, Gato Barbieri (Fenix), Joe
Henderson (In Pursuit of Blackness), Stan Getz, Stanley Clarke
and Gil Evans. Lenny's most memorable association is
unquestionably with Chick Corea and the legendary Return
to Forever ( 1 97 3-7 6), which won a Grammy in 1 97 5 with No

147 ,_Mystery. In the early '80s, he created and produced the
----,Griffıth Park collections (recorded on two albums, one of
which won "Jazz Record of the Year" award from Stereo
Review magazine, and on video), performed by Chick Corea,
Joe Henderson, Stanley Clarke, and Lenny himself.
In addi tion, Lenny has worked on the film score for Spike
Lee's School Daze and, with Marcus Miller, wrote the score for
rhe film House Party. Lenny has also done rwo albums with
Marcus Miller for Warner Bros (Jamaica Boys in 1 989, and]
Boys in 1 99 1 ) as well as four solo albums and three albums
with his group 29. In the past year, he played on the albums
of Eddie Gomez, Marcus Miller, and Rachel Z. Despite all his
accomplishments in the studios, Lenny White has a strong
commitment to live jazz performance, especially with The
Front, of which he is a founding member.
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KEREM GÖRSEV DÖRTLÜSÜ + 3
KEREM GÖRSEV QU ARTET

+

3

Kerem Görsev - piyano piano
Can Koz/u - davul drums
Neşet Ruacan - gitar guirar
Volkan Hürsever - kontrbas double bass
Hakan Çimenot - trombon rrombone
Emre Kayhan - trombon rrombone
Erol Duygu/u - soprano saksofon soprano sax

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Dare: 1 1 . 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00

KEREM GÖRSEV
• 1 96 1 yılında Istanbul'da doğdu. 1 967'de Istanbul Belediye
Konservatuarı'na, 1 972- 1 979 arasında da Istanbul Devlet
Konservatuarı'na devam ederek müzik eğitimini sürdürdü.
Caz çalışmalarına 1 985 yılında Elvan Aracı ile başladı ve
Istanbul'un çeşitli klüplerinde değişik müzisyenlerle çaldı.
1 989- 1 992 arasında Korukent Caz Bar'da Ed Howard, Dave
Jones, Stevie Hall, Rabin Kenyata, Deborah Davis, Doris
Troy, Kenny Moore, Vinnie Night ile çaldı. "Jam session"larda
Ral ph Moore, Pat Metheny, Kenny Garret, Tomy Campbell
ile çaldı. 1 995'te tüm besteleri kendisine ait olan

Hands and

Ups adlı ilk CD'sini çıkardı. Halen TRT Istanbul Radyosu Caz
Orkestrası'nda piyanist olarak görev yapmaktadır.

• He was born in Istanbul in 1 96 1 . He attended the Istanbul
Municipal Conservarory in 1 967, and conrinued his m us ical
educarion ar the Istanbul State Conservarory in 1 972- 1 979.
He started to play jazz wirh Elvan Aracı and performed in
various clubs in Istanbul with various musicians. During the
years 1 989- 1 992, he played in Korukent Jazz Bar with Ed
Howard, Dave Jones, Stevie Hall, Rabin Kenyata, Deborah
Davis, Doris Troy, Kenny Moore and Vinnie Night. In jam
sessions he played with Ralph Moore, Pat Metheny, Kenny

Kerem Görsev'in
ilk CD' si Hands &
Ups, Türkiye'de
şimdiye kadar en
fazla ilgi gören yerli
caz çalışması oldu.
Handı

& Lps,
i

Kerem Görsev's CD
debur, has been che
most pop ul ar local

jazz al bum ever in
Turkey.
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Garret, and Tomy Campbell. In 1 995 he released his fırst CD,

Hands and Lips, comprising his own compositions. Presently
he works as pianist in the TRT Istanbul Radio Jazz Orchestra.

CAN KOZLU
• 1 954 yılında Istanbul'da dünyaya geldi. Müzik yaşamına altı
yaşında piyano dersleri alarak başladı. Saint-Joseph Lisesi'nin
hafif müzik orkestrasında davul çaldı. Paris Sorbonne
Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi gördüğü sıralarda, yine
aynı şehirde bulunan C.l.M. Müzik Okulu'nda iki yıl boyunca
caz teorisi dersleri aldı. Aynı dönemde, Kenny Clarke, Bob
Guilotti, Godwin Agbeli, Abuhakari Lunna ve Ragmand
Raghavan gibi ustalarla çalıştı. Müzik kariyerine devam
etmek isteyen Kozlu, Amerika'ya geçerek Berklee Müzik
Akademisi'nde vurmalı çalgılar üzerine yoğunlaştı. 1 986'da
müzik eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli topluluklada
Fransa, Avustu rya, Kuzey Afrika, Karayipler, Amerika ve
Türkiye'de konserler verdi. Birlikte çaldığı isimler arasında
M i ke Zwerin, M ick Goodrick, Barney Kessel, Rick Ford,
Chris Woods, Tiger Okoshi, Aydın Esen ve Hal Crook gibi
ünlü müzisyenler sayılabilir. Can Kozlu, caz çalışmalarının
yanısıra Afrikalı ve Latin Amerikalı topluluklada da çeşitli
çalışmalarda bulunmaktadır. 1 990 yılından beri Boğaziçi
Üniversitesi'nde caz dersleri vermektedir.

• Born in Istanbul, in 1 954. He gave a start to his musical life
as he began the piano when he was six. He played drums in the
band of St. Joseph H igh School. While he was studying
economy in Sorbonne University he also cook theory of jazz
lessons in the C.I.M. School ofMusic in Paris. Meanwhile he
started to work with jazz masters !ike Kenny Clarke, Bob
Guilotti, Godwin Agbeli, Abuhakari Lun na and Ramnacl
Raghavan. As he wanted to carry on his musical career, he
moved to USA and concentrated on percussion in Berklee
School of Music. Mter fınishing his studies in 1 986, he toured
France, Ausrria, North Mrica, Caraib Islands, USA, and Turkey
with several bands. Mike Zwerin, Mick Goodrick, Barney
Kessel, Rick Ford, Chris Woods, Tiger Okoshi, Aydın Esen and
Hal Crook are among the famous musicians he has collaborated

with. Along with his jazz performances, Can Kozlu has also
performed with African and South American bands. He has
been teaching jazz courses in Boğaziçi University since 1 990.

N EŞET RUACAN
• 1 948 yıl ında Istanbul'da doğdu. 1 O yaşında klasik gitarla
müziğe başladı. 25 yaşına kadar pop müziği ve stüdyo
müzisyenl iği yaptı. Daha sonra I ngiltere ve Amerika'da
kurslar gördü. Avrupa'da ve Türkiye'de çeşitli caz
festivallerine katıldı. Halen TRT Istanbul Radyosu Caz
Orkestrası'nda görev yapmaktadır.
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• He was born in Istanbul in 1 948. He started music playing
dassic guitar when he was 1 0 . He played in popular music
groups and performed as a studio musician until he was 2 5 .
Then he attended courses i n Britain and USA, and participated
in various jazz festivals in Europe and Turkey. Currently he is a
member of the TRT Istanbul Radio Jazz ürehescra

VOLKAN H Ü RSEVER
• 1 969 yı l ı nda Istanbul'da
doğdu. Istanbul Devlet
Konservatuarı Kontrbas Yaylı
Sazlar bölümünden 1 995
yılında mezun oldu. Son iki
yıldan beri çeşitli klüplerde
caz çalışmalarını sürdürmekte.
Kerem Görsev'in Hands and
Lips adlı albümünde çaldı.

• He was born in 1 969 in
Istanbul . He graduated from
the Double Bass seetion of the
Strings Department at the
Istanbul State Conservarory in
1 99 5 . He's been playing jazz at
several clubs for the last two
years. He participated in the
recording sessions of Hands and
Lips by Kerem Görsev.
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JOSHUA REDMAN DÖRTLÜSÜ

JOSHU A REDMAN QU ARTET
joshua Redman saksofon saxophone
Peter Martin - piyano piano
Chris Thomas - bas bass
Brian B/ade - davul drums
-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre
Tarih Date: 1 1 . 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :00

JOSHUA REDMAN
• Joshua Redman'ın caz dünyasında yüksel işi, 1 993 yı lının
Külkedisi öyküsüdür deni lebi l i r. H emen hemen her yıl,
genç bir caz müzisyeni, plak şirketi tarafı ndan şişirilerek,
Yeni Marsalis olarak tan ıtılm ıştır. Oysa hiçbirinin başarısı
sürekli olamamıştır. Ama saksofoncu Joshua Redman galiba
bu kuralı bozdu. Joshua, üç yıl önce ani ve şaşırtıcı bir
biçimde caz sahnesine çıkışı ndan iti baren, son on yılda
hiçbir yeni caz müzisyeninin başaramadığı kadar olumlu
eleştiri almış ve ilgi görmüştür. On yıl önce Wynton
Marsalis'in de söylediği gibi, Redman da "daha caz hakkında
öğrenecek çok şeyim var" diyor. Redman'ın Marsalis'le bir
başka benzerliği de, hem müzikseverlerin hem de
eleşti rmenlerin nefesi n i kesen bu gencin i kinci kuşak bir
caz müzisyeni olması Uoshua, ünlü tenor saksofoncu
Dewey Redman'ın oğl udur).
Hoşuna gitsin ya da gitmesin, 26 yaşındaki Joshua Red man,
günümüzde caz dünyasının canl ı bir özetidir. Sanatçının
Mart 1 993'ten beri çıkardığı üç albümü, 350 bin'e yakın
satmıştır. Bu, çoğu caz müzisyeninin hayatı boyunca sattığı
albüm sayısının kat kat üstü ndedir. Her yıl kendi grubuyla
dünyanın çeşitli yerlerinde 250 kadar konser vermektedir
ki, bu onun yaşındaki bir sanatçı için pek alışı lmış bir şey
değil d i r. Caz müziğinin gerekti rdiği olgunlaşma süreci ni
henüz tamamlamamış bir müzisyen için olağanüstü
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sayı labilecek derecede medyanın i lgisini çekmiştir.
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Redman, caz müzisyenlerinden çok pop starlarına özgü bir

i maj yaratma aşamasındadı r. Meslek yaşam ındaki hızlı
yükselişine karşın, başarısı karşısında bilgece bir yaklaşım
içindeki Redman, her zamanki alçakgönüllülüğüyle, "Büyük
bir caz müzisyeni değilim. Daha işin başındayım ve ancak
üç yıldır ciddi bir biçimde müzikl e i lgileniyorum. Bana
yöneltilen bütün bu i lgiden kend i m i çok rahatsız
h issettiğim zamanlar oldu. Ayrıca, etrafta birçok yetenekli,
i lgiyi hakeden genç müzisyenin olduğunu, ancak çoğunun
farkına vanlmadığı nı ve de vanl mayacağını bilmek çok acı",
d iyor.
Joshua Redman, 1 Şubat 1 969'da California'nın Berkeley
kasabasında, melez bir bebek olarak dü nyaya geld i. New
Y erk'ta yaşayan ve oğluyla pek fazla ilgilenmeyen babası
Dewey Redman, zenci bir tenor saksofoncuydu; bir dansçı
olan annesi Renee Shedroff ise beyaz ırktandı. Bu i kisi
h içbir zaman evlenmedi ler. Joshua, bir Shedroff olarak
büyüdü. Üniversite yıl larında, yazları babasıyla konserler
vermeye başladığında, neden aynı soyadını taşımadıkları nı
anlatmaktan yorgun düşünce, Redman soyadı n ı yeğledi.
Joshua, beyazlarla siyahların birlikte yaşadığı bir ortamda
büyüdüğü için, beyaz ı rkın da, siyah ı rkın da kültürlerini
yadırgamamakta. Yine de kendini zenci olarak görmekte ve
daha çok bu kültürü benimsemekte.
Dewey Redman, Texas'taki öğretmenlik görevinden
ayrıldıktan sonra, 60'1ı yılların ortalarında San Francisco'ya
yerleşti. Amacı, lise arkadaşı Ornette Coleman'ın öncülük
ettiği "Free Jazz" akımına kendini vermekti. O rada, Renee
Shedroff adı nda bir dansçıyla tanıştı. Shed roff onu, kendisi
gösteri aralarında giysi değişti ri rken müzik yapması için
tuttu. Renee, SO'Ii yı l ların başlarında, 1 9 yaşındayken evin i
terk ederek Berkeley'e gelmişti. Hayatını kazanmak için
model l i k yapıyor; aynı zamanda da dans dersleri ile; Doğu
H i nt Adaları müziğinden Mississippi Delta'sının blues'una,
göçmen ailesinin kökeni nde yatan Doğu Avrupa Yahudi
müziği ne kadar, gen iş bir yel pazede müzik dersleri
alıyordu. Renee, Dewey'e çılgınca tutulmuştu; birlikte
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oldular. Ama bi rbirleriyle pek fazla konuşmuyorlardı ve hiç
beraber yaşamadılar. Renee çocu k sah ibi olmayı
istediğinde, Dewey mesleğini düşündüğünü söyleyerek bu

fıkre karşı çıktı ve 1 967'de başka bir kadınla New York'a
yerleşti. Bir yıl kadar sonra, o zamanlar 36 yaşında olan
Renee, hamile kalmayı aklına koymuş bir şeki lde, Dewey'i
ziyarete gitti ve amacına ulaştı. Renee, bu şartlar altında
Dewey'in bebeğe sahip çıkmasını bekleyemezdi. Mode l l i k
yapmaktan v e dansetmekten vazgeçerek tek odalı

On y ı l önce
Wynton Marsalisin
de söyıedigi gibi,
Redman da "daha
caz hakkında
ögrenecek çok
şeyim var" diyor.
Like Wynron
Marsal is cen years
ago, Redman admirs
he stili has a

dairesinde Joshua'nın bakımını üstlendi. Zaman zaman

scaggering amounr

kütüphanede çalışıyordu, ama genell ikle işsizd i ve devlet

playing jazz.

yard ımıyla geçiniyordu.
70'1 i yıllarda Berkeley, tam çok kültürlü bir harikalar
diyarına benziyordu. Renee müzik tutkusunu oğlu
Joshua'yla paylaştı. Endonezya kökenli bir vurmalı çalgı
olan gamelan'ı dinlediği bir konserden sonra, 2.5 yaşındaki
çocuk, annesinin tencere ve kavanozlarını bir gam
oluşturacak biçimde sı raya dizerek, bir tahta parçasının
yardımıyla mükemmel ritmler elde etmeyi becermişti.
Renee'nin dediğine göre, Joshua'nın kulakları çok keskindi;
öyle ki, uykuya dalabi lmesi için evde çıt çıkmaması
gerekiyordu. Dewey'nin Berkeley'de verdiği her konsere
Renee oğlunu da götürüyordu. Yine de, Joshua, bugün,
Dewey'nin kendisi üzerinde ne bir baba, ne de bir
müzisyen olarak, örneğin Charli e Parker ya da Dexter
Gordon'unkinden daha fazla bir etkisi ol madığını
belirtirken kendini rahatsız h issetmiyor. Hint vurmalı
çalgı larını ve klarnet çalmayı öğrenip, daha on yaşındayken
tenor saksafona merak sardı. Bunda babasının etkisinin
bulunmadığın ı belirten Joshua, i l k gençlik yıl larında
babasına kaydettiği bir bantı vermişti. Dewey, "Sonny
Rollins çalıyor zannettim ! l nanamıyordum" d iyor.
Joshua Shedroff, caz programı sayesinde, aralarında Craig
Handy ve Benny Green'i de sayabileceğimiz, günümüzün
en iyi genç cazcı larından bazı ları n ı yetiştiren Berkeley
Lisesi'ne devam etti. Josh ua, kısa sürede, ü lkenin en iyi
öğrenci gruplarından biri olan Berkeley Lisesi Caz
Orkestrası'nın bir solisti oldu. Ancak, babası n ı n çabalarını,

ro learn abour
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çektiği sıkıntıları bildiği için, meslek olarak müziği seçmeyi
hiç düşünmüyordu. Böylece Joshua, kendini derslerine

verd i . Sınıfının birincisi olarak mezun oldu ve LSAT'den 48,
yani tam not alarak, hukuk ya da tıp okumak düşüncesiyle
Harvard Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı.
Joshua Harvard'a girince, üniversitenin caz orkestrasında
çalmaya başladı. Sınıf arkadaşları, onu çekingen ve
yeteneklerinden emin olmayan biri olarak anımsıyorlar.
Öyle ki, Joshua, kendisini 1 994 G rammy ödüllerinde
geçecek olan Joe Henderson, konuk sanatçı olarak
orkestrayla birlikte çaldığında, usta saksofoncunun
varlığından o kadar çekinmişti ki, orkestra şefınin,
Henderson'la birlikte bir parça çalma teklifi n i geri çevirmişti.
Babasının büyük cazcı Dewey Redman olduğunu çok az
kişiye söylemiş olmasına rağmen, söylenti çabucak etrafa
yayılmıştı. 1 989 yı lında, üniversitenin son sınıfına geçtiği yaz
tatil inde, ilk önemli iş bağlantısını yaptı: babasının yönettiği
bir grupla Manhattan'ın ünlü caz klübü Yiliage Yanguard'da
çaldı. Bu konserler, baba oğulun birlikte i ki yıl sürecek kayıt
ve konser çalışmalarının başlangıcı oldu.
Joshua Redman, Harvard'ın sosyal bilimler fakültesinden
mezun olduktan sonra Yale Üniversitesi'nin H ukuk
Fakültesi'ne kabul edildi. Artık akademik başarısından
yeteri kadar memnun olduğu için, bir süreliğine kendi n i
müziğe adamaya karar verdi. Yale'deki kaydı n ı bir yıll ığına
dondurdu ve dört müzisyen arkadaşıyla birlikte, müzik
yapmak için Brooklyn'e gitti. Oturdukları ev Joshua'nın
babasının yaşadığı yerden pek uzakta değildi ve
hayatlarında ilk defa baba oğul sık sık görüşmeye başladılar.
Bir yıl kadar sonra da birlikte

Choices adlı bir albüm

doldurdular. Tenorda Joshua, altoda Dewey, müthiş bir
tempoyla karmaşık akor dizeleri üzerinde şimşek benzeri
cümleleri uçuşturdular.
1 99 1 Sonbaharına gelindiğinde, suskun ve benliği n i bulmaya
çalışan Joshua Shedroff, bir anda ağırbaşlı ve kendine
güvenen Joshua Redman olm uştu. Neden soyadını
değiştirmeyi gerekli gördüğü nü, sahnede Dewey
Redman'ın oğlu Joshua Shedroff olarak sunulmanın akı l
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sonlarına doğru, Joshua, Thelonious Monk Enstitüsü'nün
düzenlediği, saygın U l uslararası Saksofon Yarışması'na
katılan dünyanın en iyi 200 genç saksofoncusu arasındaydı.
Bu yarışmayı kazanan müzisyen, yarışma geleneğine göre,
büyük bir plak ş irketiyle anlaşma imzalıyordu. Joshua, her
zamanki masumiyetiyle, yarışmaya eğlence olsun diye
katı ldığı n ı söylüyordu. Ne de olsa, jüri üyeleri arasında
Benny Carter, J immy Heath, Jackie Mclean, Branford
Marsalis ve Frank Wess gibi ü n l ü caz müzisyenleri vardı.
Ancak, Joshua "şaşırtıcı" bir performans sergil eyerek,
yarışmayı daha i l k turda oy birliğiyle kazandı.
Joshua, plak şi rketleriyle sürdürdüğü çetin pazarlıklar
sonu nda, 1 992 yazında, Warner Bros'la anlaşma imzaladı.
J oshua, hem G rammy ödülüne aday gösterilen ve yalnızca
dört saat içinde, genç bir dörtlüyle doldurduğu i l k albümü

joshua Redman'ı; hem de asl ında i l kinden üç hafta önce
doldurduğu, davulcu Billy H iggins, basçı Charl ie Haden ve
gitarist Pat Metheny ile yaptığı i kinci albüm çalışması

Wish'i

1 993 yılı içerisinde piyasaya çıkardı. I ki albüm de caz
listelerinde bir numaraya kadar yüksel d i . Caz müziğinin
al ması gereken yön hakkında bir tü rlü görüş b i rl iğine
varamayan eleştirmenler, 24 yaşı ndaki genç saksofoncuyu
övme konusunda hemfıkird i ler. Bazı çevrelerce Joshua
Redman, birdenbire, Charlie Parker, Dexter Gordon ve
Redman'ın efsanevi kahramanı Sonny Rollins gibi, caz
müziği nin en büyük saksofoncularının varisi olarak
görülmeye başlanmıştı . Ayrıca, saksofoncu M ichael
Brecker'a göre, o bir "dahi"ydi ; Pat Metheny'e göre ise
"son yirmi yı l ı n en önemli genç müzisyeni". Branford
Marsalis de Joshua'nın i l k albümünü din lediği andaki
tepkisini öze l l i kle hatırlıyor: "Yay can ı na! Nereden ç ı ktı

bu?" demişti.
Joshua Red man, 1 992 ve 1 993 yıllarında jazz

Times

Okuyucu Anketi'nin "En Iyi Genç Sanatçı" kategorisinde
birinci olduktan sonra, 1 994 yılında da hem

Rol/ing
Stone'un, hem de Down Seat'i n Eleştirmenler Anketi'nde
"Yı l ı n Caz Sanatçısı" seçildi. Yine 1 994'te Down Seat'in
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Eleştirmenler Anketi'nde " 1 numaralı Tenor Saksofon

(Daha Fazla Tan ı n ması Gereken Yetenek) ünvanını aldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında Down Beat Okuyucular
Anketi'nde i ki birinci l i k daha kazandı:

Wish al bümüyle

"Yıl ı n Albümü" ve "Yıl ı n Caz Müzisyeni". Böylece, tenor
saksofon dal ında birinciliği birkaç oyla Joe H enderson'a
kaptırınca, H enderson'un bir yıl önceki üç dalda birden
ödül kazanma rekoruna erişemed i. Geçtiğimiz yıl içinde,
Joshua, Beyaz Saray'da Bill Clinton'la "jam" yaptı, Lincoln
Center Jazz Orchestra ile birlikte çaldı, babası Dewey ile
birlikte saksofonlarını konuşturdukları i ki nci bir albüm

(African Venus) doldurdu, Brad Mehldau, Brain Blade,
Ch ristian McBride gibi kendi kuşağı ndan müzisyenlerle
kurduğu grubuyla

Mood Swing'i doldurdu ve konuk sanatçı

olarak bazı albümlerde çaldı. Bunların arasında M i lt
Jackson'ın

The Prophet Speaks, Roy Hargreve'un With the
Tenors o( Our Time ve Michel M'dege Ocello'nun Plantatian
Lullabies sayılabilir.
"Tenor Saksofonun Veliaht Prensi" diye övü len Joshua
Redman, aslında cazın Sihirli Değneği'ni (M i les Davis ve

J ohn Coltrane gibilerinin hemen tan ınan büyüleyici tınısını)
henüz keşfetmiş deği l. Ancak o daha sadece 26 yaşında ve
hala müzik paletindeki sonsuz renk ton ları nı özümseme
aşamasında. Büyüme çağlarında Funkadelic ve Beatles'dan
etki lendiğini, günümüzde N i rvana ve A Tribe Called Quest
gruplarına hayran olduğunu, hastalık derecesinde MTV
seyrettiğin i ve rapçılarla albüm yapmaktan zevk alacağını
söylemekten de çekinmiyor. Sonuçta, Redman'ın bu kadar
i lgi görmesinin asıl kaynağı, saksafonunu çalarken duyduğu
ve çevresine yaydığı keyif.

• Joshua Redman's ascent in the jazz world has arguably
been the Cinderella srory of 1 993 . Every year or so, a young
jazz player, breathlessly roured by his record company, is duly
heralded as the Next Marsalis. None yet, though, has
sustained the gl o w. Saxophonist Joshua Redman mig ht. Since
his startling advent onto the scene a mere three years ago,
Joshua has garnered more critica! acclaim and atrracted more
popular attention than any new jazz artİst of the past decade.
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Like Wynton Marsalis ten years ago, Redman admits he stili
has a staggering amount to learn about playing jazz; also !ike

Marsalis, Redman is a second-generatian jazz musician (he is
the son of renowned tenor man Dewey Redman) whose arrival
has left fans and critics gasping.
Whether he likes it or not, Joshua Redman, now at 26, is a
walking rreatise on the state of jazz. The three albums that he
has released since March 1 993 have sold nearly 3 5 0,000
copies, many times the number most jazz musicians seli in a
lifetime. He tours as the leader of his own band, playing more
than 2 5 0 ciates a year, which at his age rnakes him an
anornaly. And for somebody who clearly hasn't fı nished the
maruration process that jazz requires, he has received an
exrraordinary amount of coverage in the rnainsrream news
rnedia. Redman is in the process of creating a public
personali ey that's rnore the province of pop stars than of jazz
rnusicians. Yer, despite his rneteoric career rise, Redman is
both awed and perspicad ccious about success. Relentlessly
hurnble, 'Tm not a great jazz rnusician," he insists. 'Tm a
beginner. I've been playing this music seriously for three
years. There was a time when I felt guilty about all this
attention. I think it's terrible that there are so many brillianr,
deserving rnusicians out there who haven't gotten and may
never ger the recognition they deserve. "
Born on February l st, 1 969, in Berkeley, California, Joshua
Redman is the child of an interracial relationship. His father,
the tenor saxophonist Dewey Redman, who l ived in New
York and was largely absent from his son's life, is black; his
mother, Renee Shedroff, a dancer, is white. The two never
married. He grew up Joshua Shedroff, changing his name ro
Redman after performing with his father in the surnıners
during college; he grew ri red of explaining why they had
different names. Joshua was brought up in a racially
integrared environment and feels comforcable in both black
and white cultures. Nonetheless he considers hi rnself black
and identifıes rnore with that cultural heritage.
Having quit h is job as a teacher in Texas, Dewey Redman
rnoved ro San Francisco in the mid-Sixties to devote hirnself
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to the nascent "Free Jazz" mavement pioneered by his high

school classmate Ornerre Coleman. There he mer a dancer
named Renee Shedroff, who hired him to play jazz while she
changed cosrumes berween performances. Renee had lefr
home ar 1 9 for Berkeley in rhe early Fifries and supporred
herself by working as an arrisrs' model white studying dance
and a wide range of m usic, from East Indian ro Mississippi
Del ra blues ro rhe Easrern European Jewish music of her
immigrant parenrs. She found herself deeply attracted ro
Dewey, and rhey become lovers. They didn't talk much and
never lived rogether. When Renee broughr up the idea of
having a baby rogether, Dewey resisted, saying he was
concerned abour the effect ir would have on his career. I n
1 967, h e moved t o New York wirh anorher woman. But
within a year, Renee, then 36-years-old, decided ro visit
Dewey with a very specifıc purpose in mind, and succeeded ro
ger pregnanr. U nder the ci rcumstances, she could hardly
expect Dewey ro help supporr the child. So she quit modeling
and dancing, and srayed home ro care for Joshua in her one
bedroom aparrmenr. She occasionally worked as a librarian,
but most of the time she was on welfare.
Berkeley was a multiculrural wonderland in the Sevenries, and
Renee shared her passian for music with Joshua. Afrer
arrending a concert featuring the gamelan, an Indonesian
xylophone-like insrrument, rhe 2 . 5 year-old boy fıgured out
how to line up his mother's pots and pans in an ascending scale
and tapped out perfect rhythms wirh a stick. Renee says,
"Joshua's ears were so sensitive that he couldn't fall asleep
unless the house was perfectly quiet. " Whenever Dewey played
in town, Renee would take her son ro the concerrs. Today,
Joshua insists, wirhour bitterness, that Dewey had absolurely
no effecr on him as a parenr and rhar he was no more an
influence musically than were Charlie Parker and Dexter
Gordon. Mrer learning ro play Indian percussian insrrumenrs
and the clariner, Joshua, stili at 1 0 , rook up the renor
saxophone - not because of his father, he says - and when he
was a reenager he gave Dewey a tape he'd made. "He sounded
j ust !ike Sonny Rollins! " says his father. "I couldn'r believe it."
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Joshua Shedroff wenr to Berkeley High School, whose jazz
program has produced several of the better young players now
working in jazz, among rhem Craig Handy and Benny Green.
Joshua soon became a fearured soloist in the Berkeley H igh
School Jazz Ensemble, one of the best in the country. But,
having heard about Dewey's srruggles, the last rhing he
wanted was to be a professional musician. So he devoted
himself to academics, graduared fırst in his class, scored a
perfecr 48 on his LSATs and wenr to Harvard with vague
notions of going inro law or medicine.
Once in Harvard , Joshua played in the jazz band, but
dassınares remember him as being shy and insecure about his
abilities. When Joe Henderson - who would beat him out for
a Gram my in 1 994 - play ed wir h the band as a guesr artist,
Joshua was so inrim idated that he declined the band
director' s entreaties ro perform a piece with the saxophonist.
Though he told few people that his father was the great
Dewey Redman, word gor around. The summer before his
senior year, in 1 989, Joshua landed his fırst major gig: a dare
at the Village Vanguard, in Manhattan, with a group led by
Dewey. lt was the begi nning of a rwo-year period they spent
performing and recording togerher.
lt wasn't unril Redman graduated from Harvard with a major
in social sciences and was accepred at Yale Law School that he
felr comforrable enough wirh his academic success to take
rime off to devore himself to music - as a personal
exploration, he says, not a career move. He took a year's
deferment from Yale and moved to Brooklyn with four other
musician friends j ust to cool out and play some music. Their
place was not far from Dewey's, and Joshua saw his farher
frequently for the first rime in his life. Abour a year larer,
farher and son recorded an album togerher called Choices.
W ith Joshua on renor and Dewey on al to, the rwo exchanged
lighrning-quick phrases over complex chord progressions at
breakneck rempos.
By the fall of 1 99 1 , the rericenr, soul-searching Joshua
Shedroff had become the poised, confıdent Joshua Redman.
The reason for the name change, he says, is that people got
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confused when he was inrroduced during performances wirh

his farher as Dewey Redman's son Joshua Shedroff. Larer rhar
year Joshua was among 200 of rhe best young saxophonisrs of
the world who parricipared in rhe Thelonious Monk
lnsrirure's presrigious Inrernarional Saxophone Comperirion,
which has rradirionally led ro a dea! wirh a major record
label. Wirh characrerisric innocence, Joshua says he enrered
rhe comesr on a lark. Afrer all, rhe j udges included some of
rhe grearesr jazz musicians around - Benny Carrer, Jimmy
Hearh, Jackie Mclean, Branford Marsalis and Frank Wess.
Bur in an "asronishing" performance, he blew away rhe
comperirion and won on a quick fırst ballor.
After spirired bidding among record companies, Joshua
Redman signed w ith Warner Bros. in the summer of '92. His
Grammy-nominared fırst album ,}oshua Redman (recorded in
j usr four hours wirh a young quarrer), and his fol low-up
efforr, Wish (acrually recorded three weeks before his
premiere and fearuring drummer Billy Higgins, bassisr
Charlie Haden, and guirarisr Par Merheny), were borh
released in 1 993, and soared ro number one in rhe jazz charrs.
Crirics who've been furiously arguing over the d irectian of
jazz were nearly universal in rheir praise of rhe 24-years-old
saxophonist. In some circles Joshua Redman was insranrly
declared the successor ro jazz's greatesr saxophonisrs: Charlie
Parker, Dexrer Gordon, and Sonny Rollins, Redman's hero.
He was also hailed as a "genius" by saxophonisr Michael
Breeker and "rhe most imporranr new musician in twenry
years" by Par Metheny. Branford Marsalis disrinctly
remembers his reaction upon hearing Joshua's fı rsr record : "I
said, ' Holy shit, where did that come from ? ' "
Afrer topping the " Best New Arrisr" caregory in rhe 1 992
and 1 99 3 Jazz Times Readers Polis, Joshua Redman was
awarded "Jazz Artisr of the Year" in both 1 994 Rol/ing Stone
and Down Beat Crirics Polis, and was called " # 1 Tenor
Saxophone (Talent Deservi ng Wider Recognition)" in 1 994

Down Beat Critics Pol l . Lasr December he copped two 1 994
Down Beat Readers Poll fırsrs, "Album of rhe Year" ( Wish)
and "Jazz Musician of the Year", j usr missing a Triple Crown
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(second to Joe Henderson by a few notes in the Tenor

Saxophone category) that Henderson got a year ago. During
the last year, Joshua jammed with B i l l Cli nton at the White
House, performed with the Lincoln Center Jazz Orchestra,
waxed a second exquisite two-sax dare with his father Dewey
(African Venus), recorded Mood Swing, his fırst dare with his
band of conremporaries (Brad Mehldau, Brian B lade,
Christian McBride) and guested on several albums, notably
Milt Jackson 's The Prophet Speaks, Roy Hargrove's With the
Tenors ofOur Time, and Mishell N'dege Ocello's Plantatian

Lullabies.
Hailed as "The Crown Prince of Tenor Sax", Joshua Redman
stili hasn't discovered the Holy Grail of jazz - a sound that
makes him instantly recognizable, like Miles or Coltrane. But
he's only 26 and stili absorbing a vast spectrum of musical
ideas. He's not afraid to adınit that his musical influences
while growing up included Funkadelic and the Beatles, that
today he admires Nirvana and A Tribe Called Quest, watches
MTV addictively and would love to make a record with
rappers. Ultimately, the source of Redman's appeal is simply
the infectious joy he takes in playing the saxophone.

1 66 �----Katkılarmdatı dolayı, bir CANKURTARAN HOLDING kurulup; olan

a d"d
1 as

ESEM SPOI� GIYIM ANA Yi VE TICARET A . Ş. 'ye tqekkiir ederiz.

We are grateful to ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TiCARET A.Ş.,

a company of CANK URTARAN HOLDING, for their contributiom.

AYD I N ESEN
Yer Venue: Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu
Ararürk Culrural Center Concerr Hall

Tarih Date: 1 2. 07. 1 995
Saat Time: 1 9:30
AYD I N ESEN
�----1
• Genellikle daha olgun sanatçılara özgü bir müzisyenlik
düzeyine kısa sürede erişerek Batılı müzik çevrelerinde
kendine saygın bir yer edinmiş olan 34 yaşındaki piyanist
ve besteci Aydın Esen, en ünlü Türk caz müzisyenidi r.
Onu, çağdaş cazın genç bir dehası olarak tanımlamak pek
çok açıdan uygundur; ancak böylesine bir iltifat, belki de
sanatçının o çok yönl ü yeteneklerin i gel iştirmeye harcadığı
çaba ve özverinin boyutlarını küçümsemek anlam ı na
gelecektir.
1 2 Mayıs 1 962'de Istan bu l'da doğan Aydın Esen, i l k müzik
eğitimini, Türkiye'de, Istanbul M üzik Konservatuarı'nda
aldı. Dahi bir çocuk olan Aydın Esen, beş yaşındayken
Istanbul Senfoni Orkestrası önünde solist olarak çaldı;
kompozisyon ve piyano öğrenimi gördü. Ilerki yıl larda
konser müzisyeni olarak tanınmaya başlayan Esen, 1 9
yaşındayken Istanbul Operası'nda baş piyanistl ik görevi ni
üstlendi. Güçlü temelini Klasik müzikten almasına karşın
Esen'in müzik yel pazesi yalnızca klasiklerden oluşmuyordu.
Sanatçının caza karşı i lgisi, Barok öncesi, Klasik ve yirminci
yüzyıl müziklerine duyduğu saygıyla birlikte çoğaldı.
Esen, 1 0- 1 2 yaşlarındayken Art Tatum, Coltrane, Mil es gibi
caz ustalarıyla, Herbie Hanecek ve Keith Jarrett gibi
piyanistleri dinlemeye başladı. Daha sonraları stüdyo
müzisyeni olarak çalışmalarına sürdürürken, düzenlemelere
ve bestelere imza attı; geleneksel Orta Doğu
melodilerinden, pop ve "fusion" müziklerine kadar pek çok

Aydın Esen'in
e n şaşırtıcı
performansları,
yeteneklerini
tüm yönleriyle
sergiledigi solo
konserleridir.
Aydın Esen·s
mosc asrounding
performances are
soıo evenrs, where
the full range of his
calencs may be
appreciated.
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farklı stilde parçalar çaldı. Aldığı klasi k müzik eğitimini bir

kenara bırakmak yerine, müzik dağarcığındaki çeşitli fikirleri
yeni yaratıcı biçimlerle birleştirebilme yolları aradı.
Aydın Esen eğitim ine, Norveç Devlet M üzik
Akademisi'nde devam etti. Mezun olduktan sonra, 1 983
yılında ABD'ye yerleşti. Burada Juilliard, Berklee Müzik
Akademisi ve son olarak da, l isans ve l isansüstü
diplomaları nı aldığı New England Konservatuarı'na devam
ederken, müziğe ve öze l l i kle i leri armoni anlayışına karşı
tutkusu arttı. Esen 1 989'da, Martial Solal'ın himayesinde
Paris'te yapılan Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik
ödülünü kazandı.
Sanatçı 1 978'den bu yana profesyonel olarak farkl ı gruplarla
çalışmalarda bulundu, kendi üçlü ve dörtlülerini kurdu. Pat
Metheny, Billy Hart, Roy Haynes, Eddie Gomez, Gary
Burton, Bob Moses, Woody Shaw, George Russell, Steve
Grossman, Lee Konitz, Steve Swallow, Sam Rivers, M i roslav
Vitous gibi pek çok ünlü caz müzisyeniyle birlikte çalmış olsa
bile, Aydın Esen'in en şaşırtıcı performansları, yeteneklerini
tüm yönleriyle sergilediği solo konserleridir. Dünyanın dört
bir yanında verdiği konserlerde dinleyicileri şaşkınlığa
uğratmıştır. ABD ve Avrupa'daki festivallerde çarpıcı
performanslarından ötürü ödüllendirilen sanatçı New
England Konservatuarı'nda eğitmen olarak görev almıştır.
Esen'in öncelikli kaygısı kendi müziğini çalmaktır. Çağdaş
klasik müzik türlerinden yararlanarak ve geleneksel caz
biçimlerini genişleterek günümüz caz müziğine yen i bir
soluk geti rmiştir. Çok boyutlu müzik anlayışı i l e Doğu ve
Batı müzikleri üzerindeki hakimiyeti, sanatçıyı günümüzün
en etkileyici değaçiama ustalarından birine
dönüştürmüştür. En titiz dinleyici bile, Esen'in bestelerinin
tipik özelliği olan sürekli değişken hareketl i l iğin, renkli
fikirlerin ve bazen karmaşık ritmi k yapıların temel i nde
yatan etkileri tanımlamakta güçlük çeker. Aynı şekilde,
beceri kli tuşesi, ustaca kotarılmış dengeli doğaçlamaları ve
l i rizmi, ona meslekdaşları arasında saygıdeğer bir konum
kazandırmıştır. Aydın Esen, hiç kuşkusuz, çağdaş müziğin
en önemli fikir adamlarından biridir.

16 9 ,_-----,--

• At 34, pianist and composer Aydın Esen is the most
famous Turkish jazz musician with a respectable cepuration
in Western m usic circles, who has rapidly reached a degree of
musicianship normally associated with more seasoned artists.
To call him a young prodigy of concemporary jazz would, in
many respecrs, be appropriate; but such a compliment would
perhaps obiiterare the huge amount of work and dedication
he has poured i nto developing his multi-faceted skil ls.

Born on ı 2 May ı 962 i n İ stanbul, Aydın Esen's early music
training cook place in Turkey, at the İ stanbul Conservatory of
Music. As a child prodigy, he studied composition and piano,
performing as a soloist witlı İ stanbul Symphony at age fıve.
Along the way he built up a reputation as a concert musician,
evencually land i ng a stint as head pianist for the İ stanbul
Opera Company at age ı 9. Bur while classical music always
offered a strong foundation, Esen's musical dialect was
destined to encompass not j ust the classişcs. His incerest in
jazz grew along with his reverence for pre-Baroque, classical
and twencieth century music.
At ı O or ı 2 Esen began listening to the jazz mas ters, people
!ike Art Tarum, !ike Coltrane, Miles and pianists Herbie
Hancock and Keith Jarrett. Later he worked as a studio
musician, arranging, composing and playing a mosaic of
styles, from more craditional Mid-Eastern melodies ro
mainserearn pop, and the fusion music. And i nstead of
turning his back on his traditional training, he looked for
ways to intertwine his various vocabularies into inventive
new scructures.
Esen concinued his studies at the Norwegian State Academy
of Music, where he earned a degree before moving to the U.S.
in ı 98 3 . There, his fascination with music, particularly
advanced harmony, conci nued as he studied at J uilliard, the
Berklee Col lege of Music, and fınally at the New England
Conservatory where he completed both his undergraduate and
graduate work. Esen was awarded the ı st prize of the
International Piano Comesc held in Paris in ı 989, under the
aeg is of Marcial Sola!.
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Esen has worked professionally with a variety of groups since
1 978 and he has !ed his own trio and quartet. Although Esen
has performed alongside such jazz notables as Pat Metheny,
Billy Hart, Roy Haynes, Eddie Gomez, Gary Burton, Bob
Moses, Woody Shaw, George Russell, Steve Grossman, Lee
Konitz, Steve Swallow, Sam Rivers, Miroslav Vitous, and
many others, his most astounding performances are solo
events, where the full range of his talents may be appreciated .
His many concerts left audiences awesrruck all araund the
world . He has been awarded outstanding performance
citations at festivals in the U .S. and Europe, and has served as
an instrucror at the New England Conservarory.
Esen's prime concern is to play his own music. By borrowing
from modern classical styles and expanding traditional jazz
structures, he updates today's mainserearn approaches. His
great musicality and command of Eastern and Western music
have made of him one of the most exciting improvisers of our
time. Even the most exacting ear would be at a loss ro
identify any influence in the ever-changing movements,
colorful ideas and sametimes intricate rhythmic patterns that
characterize his writing. Likewise, his deft touch,
masrerfully-balanced improvisarions and witry lyricism have
earned him high respecr among his peers. Aydın Esen is,
without any doubt, one of the greatest minds in
contemporary music.
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KRONOS Q UARTET
David Harrington keman violin
john Sherba - keman violin
Hank Dutt viyola viola
]oan ]eanrenaud - viyolonsel cello
-

-

Yer Venue: Aya Irini M üzesi Hagia Eireni Museum
Tarih Dare: 13. 07.1995
Saat Time: 1 9:30

KRONOS QUARTET
• Kronos Dörtlüsü, geçtiğimiz on yıl içinde, çarpıcı
eklektik yaklaşımıyla günümüz müziğinin aldatmacı
görünümünü darmadağın etti ve yepyeni yapıtların öncüsü
olarak ortaya çıktı. Kronos, özgün müzik anlayışlarını
kendilerini adadıkları korkusuz denemelerle birleştirerek,
geniş bir yel paze oluşturan benzersiz bir repertuar derledi.
Bu süreç içinde de, dünyanın dört bir yanında dinleyicilerin
ve eleşti rmenlerin ilgisini topladı. Sık sık klasik "crossover"
hareketinin b i r parçası olarak görülen Kronos, kısa sürede
albümleri dünyan ın en çok satan yaylı çalgılar dörtlüsü
oldu. Kronos Dörtlüsü'nün caz ve popülist eği li mleri olan
bir klasik müzik grubu mu, yoksa klasik müzi kte uzman
popül ist bir grup mu olduğu pek bell i değil d i r. Ancak
eğil im leri ne olursa olsun, Kronos Dörtlüsü müzik türleri
arasındaki ayrımı bu landırı rken yaylı çalgılar dörtlüleri n i n
varlığından haberdar olmayan di nleyicilerin b i l e i lgisini
çekmeyi başarmıştır.
Bu muhteşem dörtlü çalışmalarına, 1 974'te, Oakland'daki
M i l ls Col lege'da, kemancı David Harrington'ın topluluğun
nüvesini kurmasıyla başladı. 70'1i yılların sonlarına doğru
viyolacı Hank Dutt, kemancı John Sherba ve viyolonselci
Joan J eanrenaud, teker teker dörtlünün diğer sürekli
eleman ları oldular. Kendi lerine ait ilk albümlerini (sırf
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kaset olarak) 1 982 yılında gerçekleşti rmeden önce,

Warren Ben son, Dane Rudhyar ve David G risman'ın
kayıtlarında konuk sanatçı olarak çal ıp kısa sürede ilgi
çektiler. O zamandan bu yana, standart klasik müzik
bestelerinden bebop'a kadar her türde çalıştılar; ayrıca
repertuarlarına, rock, avant-garde, pop ve dünya
müziklerini ekledi ler. 1 984'te Ron Carter'la
1 986'da Ed die Gomez ve J i m Hall'la birlikte

Monk Suite,
Music of Bill

Evans albümlerini doldurd u lar. Her i kisinin de yapımcı lığını,
Landmark plak şi rketi için ünlü caz prodüktörü Orrin

Albümleri pop ya da
caz kategorilerinde
de�il de, klasik
müzik kataloglarında
yer alan Kronos
Dörtlüsü'nün
çalışmaları aslında
tüm gerçek
müzikseverlerin
ilgisini çekiyor.
Their albums
conrinue co be ıisced

in classicaı guides
racher chan pop or
jazz suppıemencs,

Keepnews üstlendi. Kronos Dörtlüsü ayrıca çağdaş müzik

bur rheir work

bestecisi Terry Riley'n i n çalışmalarından oluşan

any serious music

Cadenza on

the Night Plain and Other String Quartets adlı 1 985
G ramavision yapımı bir albüm çıkardı; ve Philip G lass'in

Mishima fi lmi için yazdığı müziği yorumladı. Topluluk C BS
TV kanalındaki "Sunday Morning" programında tan ıtıldı ve
1 987'de Amerikan kamu televizyonu PBS'te bir saatlik bir
belgeselin konusu oldu. Dörtlü bunların yanısıra, söyleşi ve
konser parçalarından oluşturdukları

Radio Kronos ad lı kendi

radyo programlarını ü l ke çapında yayınladı.
Kronos Dörtlüsü'nün geniş repertuarı Shostakovich,
Bartok, Webern ve lves'den Astor Piazzolla, Thelonious
Monk, Bi l l Evans, Jimi Hendrix ve Howlin' Wolfa kadar
pek çok bestecini n çalışmaları nı içerir. Kronos, John Cage,
Terry Riley, H . M Gorecki, Philip G lass ve John Zorn gibi
modern ustalarla yaptığı çalışmaların yan ısıra, günümüzün
en yenilikçi besteci lerine eserler ısmarlamakta, ve Çin,
Afrika, Japonya, lskandi navya, Yeni Zelanda, Arjantin ve
O rta Asya'ya kadar dünyanın farklı müzik kültürü
kaynaklarını araştırmaktadı r. Tüm bu gayretler kıtaları ve
çağları aşan şaşırtıcı bir müzik zenginliğini ortaya
çıkarmıştır. Albümlerinde Batı kökenl i ve geleneksel çalgı
ve teknikleri birleştirmeleri, Kronos'un yaylı çalgılar
dörtlülerinin kısıtlı ses paletini kabul etmeyişinin tipik bir
göstergesidir.
Kronos San Francisco, New York, Chicago, Los Angeles,
Seattle ve M i nneapolis'de yı l l ı k konser sezonlarına katıl ı r,
her yıl ABD, Kanada, Avrupa, Japonya ve Avusturalya'da

deserves scruc.iny by
fan.
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turnelere çıkar, ve gece klüplerinde, konser salonları ile

caz festivallerinde 1 00'den fazla konser verir. Bu dörtlü,
dünyan ı n çeşitli köşelerinde pek çok insan ın yaylı çalgılarla
ne çalı n ı p ne çalmamayacağı konusundaki düşüncelerini
büyük bir hızla değiştirmektedir.
Kronos'un çoğu albümü eleştirisel ve popüler beğeni
kazandı , ve Bill board klasik müzik l istelerine girdi. Sadece
Elektra/Nonesuch Plak Şi rketi için kayıt çalışmaları yapan
Kronos Dörtl üsü'nün güncel kataloğunda şu albümler
sayılabil i r: Phi l i p Glass'ın

String Quartets no. 2, 3, 4 & 5
( 1 995), Night Prayers ( 1 994), Bob Ostertag'ın All the Rage
( 1 993), At the Grave of Richard Wagner ( 1 993), Morton
Feldman'ın Piano and String Quartet ( 1 993), Henryk Mi kolaj
Gorecki'nin String Quartets No. 1 &2 ( 1 993), Short Stories
( 1 993), Pieces of Africa ( 1 992), Henryk M i kolaj Gorecki'nin
Already lt ls Dusk ( 1 99 1 ), Astor Piazzolla'nın Five Tango
Sensations ( 1 99 1 ) , Kevin Volans'ın Hunting: Gathering
( / 99 1 ) , Witold Lutoslawski'nin String Quartet ( 1 99 1 ), En Iyi
Oda M üziği Yorumu dalında G rammy ödülüne aday
gösterilen

Black Angels ( 1 990), En Iyi Çağdaş Beste dalında
Salome
Dances for Peace ( 1 989), Winter Was Hard ( 1 988), En Iyi
Grammy ödülüne aday gösteri len, Terry Ri ley'nin

Oda M üziği Yorumu dalında G rammy ödülüne aday
gösterilen

White Man Sleeps ( 1 98 7) ve Kronos Quartet
( 1 986). Albümleri pop ya da caz kategorilerinde değil de,
hakl ı olarak klasik müzik kataloglarında yer alan Kronos
Dörtlüsü'nün çalışmaları aslında tüm gerçek
müzikseverlerin i lgisini hakediyor.

• In the past ten years, with i ts outrageously eclectic
attitude, the Kronos Quartet has shattered the illusions of
comemporary music and emerged as a leading voice for new
work. Combining a unique musical visian with a fearless
dedication to experimentation , Kronos has assembled a body
of work unparalleled in i ts range and scope of expression, and
in the process, has captured the attention of audiences and
critics world-wide. Often referred to as part of the classical
crossover movement, Kronos has rapidly become the world's
best-seliing string quartet. It's unclear whether they' re a
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classical group with jazz and popul ist leanings, or a populist
band with classical expertise. But whatever their motivation,
the Kronos Quartet has been blurring categories and
attracting incerest from audiences that are normally unaware
that string g uarters even exist.
A superb ensemble, they began in 1 974 when violonisr David
Harrington founded the guarret at Mills College in Oakland.
Hank Dutt on viola, John Sherba on violi n , and eel list Joan
Jeanrenaud gradually became the g uartet's other regulars in
the Iate '70s. They made a guick impression with guest stints
on recordings by Warren Benson, Dane Rudhyar, and David
Grisman, before curting their own debur on the Sounds
Wonderful label in 1 98 2 (on cassene only). They've since
covered everything from standard classical compositions to
bebop while they've also included international strains, rock,
avant-garde, and pop. They recorded Monk Suite in 1 984 with
Ron Carrer and Music of Bill Evans in 1 986 w ith Eddie
Gomez and Jim Hall; borh were produced by famous jazz
producer Orrin Keepnews for Lancimark Records. They've
also done an album of works by noted new music composer
Terry Ri ley, Cadenza on the Night Plain and Other String
Quartets ( 1 98 5 , Gramavision) and performed on the
soundtrack of of Mishima by Philip Glass. They've been
profıled on CBS' "Sunday Morning" program and were
subject of a 1 987 one-hour documenrary for PBS. The
Quartet has also produced i ts own syndicated radio program
series, Radio Kronos, that combined inrerview and
performance segmenrs.
The Quarter's exrensive repertoire ranges from Shosrakovich,
Bartok, Webern and lves to Astor Piazzolla, Thelonious
Monk, Bill Evans, ]imi Hendrix and Howlin' Wolf. In
addition to working closely with modern masters such as
John Cage, Terry Riley, H.M. Gorecki, Philip Glass and John
Zorn, Kronos commissions new works from the most
innovative compasers of i ts own generatian and mines the
wealth of musical cultures from araund the world, extending
i ts reach as far as Ch ina, Mrica, ]apan, Scandinavia, New
Zealand, Argentina and che Middle East. lt all adds up to a

17 7 ,staggering range of music from accross the conrinems and the
---.-cenruries. The union of Western and traditional instruments
and techniques in their records is typical of Kronos' refusal to
accept limitations on the sonic possibilities of the string
quartet.
Kronos perforrus annual concert seasons in San Francisco,
New York, Chicago, Los Angeles, Seattle and Minneapolis,
and tours extensively w ith more than 1 00 concerts each year
in clubs, concert halls and jazz festivals throughout the
United States, Canada, Europe, ]apan and Australia. They are
rapidly changing lots of people's minds all over che world
abour what can and can'r be played on stri nged instrumenrs.
Kronos' most recordi ngs received both critica! and popular
acclaim, and appeared on the Billboard classical charts. The
Quarrer records exclusively for Elektra/Nonesuch Records,
and the catalogue i ncludes Philip Glass' String Quartets No. 2,
3 , 4 & 5 ( 1 995), Night Prayers ( 1 994), Bob Ostertag's A ll the

Rage ( 1 993), A t the Grave of Richard Wagner ( 1 993), Morton
Feldman's Piano and String Quartet ( 1 993), Henryk Mikolaj
Gorecki's String Quartets No. 1 & 2 ( 1 993 ), Short Stories
( 1 993 ), Pieces of Africa ( 1 992), Henryk Mikolaj Gorecki's
Already lt ls Dusk ( 1 99 1 ) , Astor Piazzolla's Five Tango
Sensations ( 1 99 1 ) , Kevin Volans' Hunting: Gathering ( 1 99 1 ) ,
Witold Lutoslawski's String Quartet ( 1 99 1 ), Black Angels
( 1 990) , which received a Grammy Namination for Best
Chamber Music Performance, Terry Riley's Salome Dances for
Peace ( 1 989), which received a Grammy Namination for Best
Conremporary Composition, Winter Was Hard ( 1 988), White
Man Sleeps ( 1 987), which received a Grammy Namination for
Best Chamber Music Performance, and Kronos Quartet ( 1 986).
Their albums continue (correctly) ro be lisred in classical
guides rather rhan pop or jazz supplemenrs, but their work
deserves scrutiny by any serious music fan.
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FAH i R ATAKOGLU
Fahir Atakoğlu - piyano piano
B ii.lent Ortaçgit - akustik gitar acousric guitar
Erkan Oğur - perdesiz gitar fredess guirar
İ/kin Deniz - bas gitar bass guitar
Murat Yeter - davul drums
Erdinç Şenyaylar - akustik gitar/buzuki acousric gui rar/buzuki
Ercan lrmak - ney ney
Mustafa Süder - keman violin
Göksel Kardal kanun kanun
Aıkın Arsıman - tuşlu çalgı lar keyboards
Aycan Tezer - tuşlu çalgılar keyboards
Hakan Beıer - vurmalı çalgılar percussion
Aslı Omağ - soprano soprano
-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre
Tarih Dare: 1 3 . 07. 1 995
Saat Time: 2 1 :3 0

FAH i R ATAKOGLU
• Fahir Atakoğlu 28 Ocak 1 963'de Istanbul'da doğdu.
O rtaokula devam ederken özel piyano dersleri almaya
başladı. 1 979'da Işık Lisesi'nden mezun oldu. 1 977- 1 979
yıl ları arasında Cemal Reşit Rey'den piyano kompozisyon
dersleri aldı.
Atakoğlu 1 979- 1 983 yıl larında Londra Üniversitesi'ne bağlı
Croydon College'da Pazarlama konusunda eğitim gördü ve
lisans diplaması aldı. Aynı yıl larda London School of
Music'de H N D çalışmaları yaptı. Errol Ross'un
prodüktörlüğünde ve ayrıca John Desmond Trio, Lynsy de

Fahir Atako�lu
sevgiyle
mırıldandı�ınız
melodilerin, " 1 2
Mart", "Ye�ilada",
"Sarı Zeybek" ve
"Demirkırat"
belgesellerinin
özgün müzigini
besteledi.
Fahir Atakoğlu is
rhe composer of all
che melodies we sing
wich love and the
original music for
"March rhe 1 2rh",

Paul, Wham, Master Plan, değişik caz grupları ve çeşitli

"Yeşilada (Cyprus)",

plak şirketleri için stüdyo müzisyenliği yaptı.

"Demirkırat"

1 983- 1 985 arasında Sezen Aksu, Onno Tunç, Ajda Pekkan
ve Istanbul Gelişim Orkestrası ile sahne çalışmalarına

"Sarı Zeybek" and
documentaries.
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katıldı, j i ngle'lar besteledi. 1 985- 1 987 yıl ları arasında

askerl ik görevini tamamladı. 1 987'den bugüne kadar,
aralarında Li ntas, Mc Can n Erikson, Young & Rubicam,
Saatchi & Saatchi'nin de bulunduğu, b i rçok uluslararası ve
ulusal reklam ajansına j i ngle'lar besteledi.
32. Gün programı çerçevesinde, " Demirkırat", "Kıbrıs
Belgesel i ", "Sarı Zeybek", " 1 2 Mart"a ve "Gölgedekiler"
belgesel dizisine özgün besteler hazırladı. Mazhar-Fuat
Özkan'a " Dönmem Yolumdan" ve "Aganmaga"
kasetlerinde düzen lemenin yanısıra beste yaptı. Pop müzik
alanında Aşkın Nur Yengi'ye "Hesap Ver" albümünde,
Sezen Aksu ile "Ayıpsın" bestesi ve iki düzenleme, "Sı ram ı
Bekliyorum" albümünde de üç düzenlemeyle katkıda
bulundu. Sezen Aksu'ya "Alaturka" bestesini verdi. Levent
Yüksel'in " Med-Cezir" albümünde "Istanbul" adlı şarkıyı
besteledi. Sertap Erener'in "Yeniden Başla" albümüne "O
yea" şarkısının düzenlemesini yaptı. "La' l " abümüne adını
veren "La'l" ve "Dargın Deği lim" bestelerini yaptı. Fahir
Atakoğlu Temmuz 1 994' d e kendi adını taşıyan C D ve
kasedini çıkard ı .

• Fahir Atakoğlu was born in İ stanbul on 28 January 1 96 3 .
While in high school h e srarred r o rake privare piano lessons.
In 1 979, he graduared from the Işık H ighschool. During
1 97 7-79 he rook composirion lessons from Cemal Reşit Rey.
Atakoğlu srudied Marketing in rhe Croydon College of the
London University from 1 97 9 ro 1 98 3 , and received his B.A.
During the same years, he srudied HND ar the London
School of Music. He worked as studio musician under the
producer Errol Ross and for John Desmond Trio, Lynsy de
Paul , Wham, Master Plan, for various jazz groups and under
various labels.
In 1 983-85 he conrribured ro the srage works of Sezen Aksu,
Onno Tunç, Ajda Pekkan and Istanbul Gelişim Orchesrra, and
composed j i ngles. He made his milirary service in 1 98 5 - 1 987 .
From 1 987 on he has composed j i ngles for many international
and national adverrising agencies, including Linras, McCann
Erickson, Young & Rubicam, Saarchi & Saarch i .
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He w rore the original scores of "Demirkırar", "Kıbrıs
Belgeseli" (The Cyprus documenrary), "Sarı Zeybek" and " 1 2

Marr" (March, the 1 2rh) wirhin che framework of the 3 2 .
Gün (The 3 2nd Day) program , as well as for che docu-series
"Gölgedekiler" (Sranding in the Shadows). He worked as
arranger and composer for che "Dönmem Yolundan" and
"Agannaga" casserres of Mazhar-Fuar-Özkan. In the arena of
pop music he contributed to che "Hesap Ver" album of Aşkın
Nur Yengi as co-composer wirh Sezen Aksu of "Ayıpsın" and
as arranger of two songs, and he conrribured to the al bum
"Sıramı Bekliyorum" with three arrangements. He gave his
composi tion "Alaturka" to Sezen Aksu. He composed che
song " İ stanbul" in the "Med-Cezir" album of Levent Yüksel.
For che "Yeniden Başla" al bum of Sertap Erener, he arranged
"O Yea", and he composed the songs "La'!" and "Dargın
Değilim" for her album "La'!". In July 1 994, Fahir Atakoğlu
released his own CD and cassette.
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Sanatçmm ulaıımı LUFTHANSA tarafından sağlanmıpır.
Transportation by kind courtesy of LUFTHANSA.

AZIZA M U STAFA-ZADEH
Yer Venue: Atatürk Kü ltür Merkezi Konser Salonu
Atatürk Cultural Center Concerr Hall

Tarih Dare: 14.07. 1 995
Saat Time: 1 9:30
AZIZA MUSTAFA-ZADEH
• Görünen o ki, caz müziği hala erkeklerin egemenliği
altında. Bugüne kadar çağdaş Afro-Amerikan müziğinde
kad ı n lara uygun görülen tek rol şarkıcılıktı. Takd i r edilen
kadın müzisyen ve besteci lerin sayısı çok azd ı r ve i lginç bir
biçimde hepsi piyano çalıyorlardı: Lil Hardin, Shirley Scott,
Marian McPartland, Carla Bley, Joanna Brackeen, l rene
Schweizer ve Barbara Dennerlein. vb.
Şimdi bu onur l istesine bir isim daha ekleyebiliriz: "Caz
Prensesi" Aziza M ustafa-Zadeh. 1 9 Aralık 1 969'da, Eski
Sovyetler Birliği'nde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de
doğan ve Binbir Gece Masalları'ndan çı kmışa benzeyen

Yalnızca piyano
çalışı bile dinleyicileri
derinden etkilerneye
yetecekken, bu
genç ve olaganüstü
müzisyenin büyüsO
asıl, o duru sesiyle
şarkı söylemeye
başladıgında
hissedilir.
Her piano playing
alone would suffice
ro asround an
audience, bur tocak
awe for this young
phenomenal
musician really sets
in when she begins

esrarengiz bir isme sahi p olan bu piyanist şarkıcı, kendini

ro sing in her crystaJ

bu uzak diyariarın egzotik bir ürünü olarak görmüyor.

clear voice.

Doğduğu andan itibaren, müzik, Aziza'nın yaşamının
ayrıl maz bir parçası oldu. Babası Vagif Mustafa-Zadeh,
cazın Rusya'da kabul görmesinde önemli bir rol oynayan,
efsanevi bir besteci ve piyanistti. Aziza'yı şöh rete
tı rmanırken hiç yal nız bırakmayan annesi ise, eğitim
görmüş ünlü bir geleneksel Azeri müziği şarkıcısıydı.
Şükürler olsun ki günümüzün en olağanüstü caz
parçalarından bazılarını besteleyen, çalan ve söyleyen Aziza
da, kabiliyet bakımından anne ve babasına çekti. Aziza
M ustafa-Zadeh'in müziği i ki temel unsurun doğal ve yal ı n
bir karışımıdır: özgürlüğün modern sesi caz ile bi lgeliğin
eski müziği Mogam.
Aziza seyirci karşısında i l k kez üç buçuk yaşında şarkı
söylemesine karşın, aslında yaşam ının dönüm noktası
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verdiği bir piyano konseri oldu. 1 4 yaşındayken baleyi, buz
patenini ve resim yapmayı aniden bıraktı ve bütü n
enerjisini piyano çalmaya yöneltti. Kısa b i r süre sonra,
telefonda bir kız arkadaşına, Johann Sebastian Bach
tarzında, fantezilerden oluşan ilk "bestelerini" çalıyordu.
Mozart ve Beethoven'ın piyano sonatları n ı n son bölümleri
üzerine doğaçlamalar bile yapmıştı. Konservatuarda aldığı
klasik müzik eğitimi, çalışındaki bol ve çok yönlü
coşkunluğu bastıramad ı .
Cazı, Azerbaycan folku v e klasik müzikle bi rleştirirken,
şimdiye kadar hiç duyul mamış, son derece kişisel bir tarz
geliştirdi. Virtüoz ve polifonik yaklaşı mı, Bach'tan
Beethoven'a ve Ravel'e kadar klasik batı müziği nin tüm
biçim ve yapılarını içerecek kadar geniş kapsamlıdır.
Parçalarında araya giren fol k motiflerine rağmen, özgür
yapıdaki besteleri klasik olduğu kadar caz ağı rlıklıdır. 1 990
yılında Batı dünyasına gelip Sony Plakçılık için kendi adını
taşıyan ilk CD'sini çıkardığından beri, caz eleştirmenleri
onu Keith Jarrett, Bill Evans ve Chick Corea ile
karşılaştırdılar. Aziza'nın tarzı üzerinde doğrudan doğruya

bir etki tan ımlamak kolay olmasa da, piyanist Bill Evans'ın o
zarif tuşesinin ve büyüleyici tınısının izlerine belli bel i rsiz
rastlanır. Piyano tekniği çalış tarzı kadar şaşırtıcı, ritm
duygusu ise etkileyicidir.
Yalnızca piyano çalışı bile d i n leyicileri derinden etkilerneye
yetecekken, bu genç ve olağanüstü müzisyenin büyüsü asıl,
o d u ru sesiyle şarkı söylemeye başladığında h issed i l i r.
Aziza şarkı söylediğinde, Ella Fitzgerald ve Sarah
Vaughan'ın "seat" vakallerini andıran, sözcüklere
gereksinim duymayan ses katmanlarından, karmaşık müzik
yapıları elde eder. Vatanına özgü, kısa aral ıklı tek heceli
seslerle, coşkulu piyanosuna uyumlu bir tarzda eşlik
ettiğinde, sanatçının "ellerim sesim i kıskanıyor" diye
tanımladığı bir ruh haline erişir. Işte böyle zamanlarda, çok
yönl ü sanatçı Aziza Mustafa-Zadeh, kendiyle amansız bir
mücadeleye girer.
Aziza çaldığı her notayla yeni bir yönünü ortaya koyarken,
tam bir sanatsal ifade gücü peşinde gerçek yüzünü tüm
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açıklığıyla sergiler. Aziza, yakın geçmişte dağaçiama müziği

zor durumda b ı rakan radikal dogmaların tuzağına
düşmeden, müziğinde tarz ve biçim seçim inde tümüyle
özgür davranır. Küçük bir çocuğun tüm saf enerjisi ve
neşesiyle çalsa da, bunu bir yetişki nin olgun disiplini ve
zekasıyla bi rleştirir. Işte çarpıcı bir yen i l i k taşıyan, caz,
Azerbaycan fol kloru ve klasik müzik arasındaki sını rları
aşan eserlerine o özel niteliği kazandıran da budur.
Aziza M ustafa-Zadeh değişik kökeniere dayanan bu
büyüleyici etkileşimi, kendine özgü az ve öz, yal ı n tarzıyla,
"Gökkuşağı nda pek çok renk vardır. Ruhun da pek çok
değişik tonu" diye özetlemekte. Kuşkusuz bu sözler, hem
sanatçıyı hem de onun çevresindeki dünyayı algılayışını
tanı m lamaya da uygun.

• Jazz, it seems, is srill a man's world. Up ro now, rhe only
recognized roles for women in rhe Afro-American music of
this century have been as singers. Acclaimed female
insrrumentalisrs and compasers are few and far berween and, inreresringly, almosr all of rhem have been keyboard
players: Li! Hardin, Shirley Scott, Marian McParrland, Carla
Bley, Joanna Brackeen, Irene Schweizer and Barbara
Dennerlein, ere.
Now a name can be added ro this rol! of honour - Aziza
Mustafa- Zadeh "The Pri ncess of Jazz". She was born in Baku,
rhe capital of Azerbaijan, a former Soviet Republic, on 1 9
December 1 969. Yer despire a mysrerious name rhar could be
srraighr out of Arabian Nights, this piano player and singer
does not regard herself as rhe exoric producr of a disrant !and.
Si nce she was born, music has been an integral part of her
life. Aziza Mustafa- Zadeh's farher, Vagif Musrafa-Zadeh is a
legendary composer and pianisr, who payed an imporrant role
in making jazz acceprable in Russia. Her morher is a rrained
and famous singer of cradirionaJ Azerbaijan music, and has
rarely lefr her daughrer's side during her rise ro fame. By l uck
and grace, Aziza has inherired ralents from borh sides,
playing, singing, and compasing some of the most
exrraordi nary jazz ro be heard roday. Aziza Musrafa-Zadeh's
music is the narural and easy fusion of rwo fundamental
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elemenrs: jazz, the modern sound of freedom, and MOGAM,
the ancient music of wisdom .

Though she first sang publicly at the age of three-and-a-half,
it was a piano concert, which actual ly brought the turning
point in her life. When she was fourteen, she gave up ballet,
ice-seating and painring overnight and put all her energy inro
piano-playing. lt was not long before she was playing her first
"composirions" to her girlfriend over the phone -paraphrased
fanrasies a la Johann Sebasrian Bach. She even wrote
improvisarions on the codas of piano sonacas by Mozart and
Beethoven. Her classical training at the Music Conservatory
did nothing to rl'!press the abundant, manifold exuberance she
brings to her playing.
In fusing jazz, Azerbaijani folk and classical elemenrs, she has
developed an inrensively personal style, the like of which has
not been heard before. Her vi rtuoso, polyphonous approach is
broad enough to encompass all che forms and srructures of
western classical music from Bach ro Beerhoven to Ravel.
Weaving in and out of rhem are leirmorifs from the world of
folklore and yet in a wider sense, her free-ranging work musr
stili be class i cal as jazz. S ince her arrival in the Wesr in 1 990
and the release of her first self-titled CD on Sony Records,
jazz crirics have compared her ro such grear musicians as
Keith Jarrett, Bill E vans, and Chick Corea. Though no direct
influences can be identified, rhere are occasional rraces of the
eleganr rouch and fascinating tonali ey of pianist Bill Evans.
Her piano technique is astounding as is her performance. Her
feeling for rhythm is impressive.
Her piano playing alone would suffice ro asround an audience,
but rota] awe for this young phenomenal musician really sers in
when she begins ro sing in her crystal clear voice. Aziza builds
up layer upon layer of her wordless vocals, reminiscenr of the
seat vocals of Ella Fitzgerald or Sarah Vaughan, inro complex
musical srrucrures. And when she sings in the melismatic
micro-intervals, characreriscic of her homeland, in absolure
synchronicicy wich the effervescenr piano runs, that scamper
right across che keyboard, rhen she has reached the scace, where
somecimes, as she likes ro put it, "my hands are jealous of my
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Aziza, degişik

voice". In such momenrs, the mulri-ralenred Aziza Musrafa
,_------.kökeniere dayanan
Zadeh is locked in morral combar wirh herself.

Wirh every nore she plays, Aziza Musrafa-Zadeh offers herself
up anew. She lays herself bare, driven by the quesr for total
arcisric expression. In her music, she rerains complere
freedom in her choice of sryle and form, avoiding the pirfalls
of radical dogmarism, which have plagued much improvised
music in the pasr. She plays wirh all the naive energy and joy
of a smail child, yer couples ir wirh marure discipline and
intelligence of an adult. Ir is this, which lends her work,
rranscending the fronriers berween jazz, Azerbaijani folk and
classical music, irs special qualiry: it sounds inrriguingly
new.
Aziza Musrafa-Zadeh sums up this fascinating symbiosis of
differenr herirages in her own succinct, prosaic way: "The
rainbow has many colours. The soul , roo, has many differenr
shades." Unquesrionably, rhese words can be applied equally
well to the arrist herself, and to the way in which she views
the world around her.

büyüleyici
etkileşimini,
kendine özgü az ve
öz, yalın tarzıyla,
"Gökkuşagında gek
çok renk vardır.
Ruhun da pek çok
degişik tonu" diye
özetlemekte.
Aziza sums up her
fascinating symbiosis
of differenr heritages
in her own succinr,
prosaic way: "The
rainbow has many
colours. The soul,
too, has many
differenc shades."

188 �-----

Onat Kutlar'ın Anısına

Dedicated to the Memory of Onar Kutlar

e Lufthansa

Sanaffılarm ulapmı LUFTHANSA tarafından Jağla1llll'lllr.
Tramportatio1l by kind co11rJeJy o/L UFTHANSA .

JAN GARBAREK DÖRTLÜSÜ
JAN GARBAREK QUARTET
Jan Garbarek - saksofon saxophone
Eberhard Weber bas bass
Rainer B riininghaus - tuşlu çalgılar keyboards
Marilyn Mazur - vurmalı çalgılar percussion
-

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open- Air Thearre
Tarih Dare: 1 5. 0 7. 1 995
Saat Time: 2 1 :3 0

JAN GARBAREK
• Seçkin Norveçli tenor ve soprano saksofoncu Jan
Garbarek'i besteci ve müzik kurarncısı George Russell
şöyle tanı m lıyor: "Avrupa'nın Django Reinhardt'tan bu
yana yetişti rdiği belki de eşsiz yetenekli tek caz
müzisyeni". Kolayca tanınan müzik tınısıyla - büyüleyici
du ruluğu ve yal ı n l ığıyla uçuşarak vatanı n ı n fıyordları n ı
çağrıştıran kederli, sade ve iç sıziatan bir "sound" Jan Garbarek kuşkusuz 70'1erden bu yana ortaya çıkan
en özgün saksofonculardan biridir.
4 Mart 1 947'de Norveç'in Mysen kentinde doğan
Garbarek, radyoda John Coltrane'nin

"Countdown" adl ı

parçasını duyduğunda çok etkilendi v e 1 4 yaşında kendi
kendine saksofon çalmaya başladı. Bir yıl sonra, 1 962
Norveç Amatör Caz Şampiyonası'nın modern caz
kategorisinde birinci gelen dörtlünün başındaydı.
Yaşamının dönüm noktası, 1 965 yılında Molde Caz
Festivali'nde George Russell'la karşı laşmasıydı. Russel l'ın
ü n l ü tezi "Lydian Ch romatic Concept of Tonal
Organization"ına hayran kalan Garbarek daha son raki
yıl larda bu beseecin i n yapıtların ı n önemli bir solisti oldu.
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Garbarek ilk kayıt çalışmasını 1 966'da gerçekleştirdi, aynı
dönemde Varşova'da ve Prag 'da festivaliere katı ldı.

Ardından akustik ve e lektronik üçlü ve dörtlülerden;
piyano, klasi k gitar, windharp ve kilise orguyla düetlere,
yaylı çalgılar orkestrası önünde solo ve üçlülere kadar
geniş bir yelpazede yaptığı çalışmaları nı sundu. ECM plak
şirketi için Alman prodüktör Manfred Eicher'le kayıt
çalışmaları yapan i l k sanatçılardan biri olan Garbarek'in
dokunaklı saksofonu, lider ya da eşlikçi müzisyen olarak
alışılmamış yapıda bir çok topl u l u kta görev aldığı 40'tan
fazla ECM albümünde d i n leneb i l i r. ECM'in SOO. albümünün
Uan Garbarek'in Twelve Moons adlı çalışması), dingin ve
düşündürücü olduğu kadar tutkulu ECM estetik an layışının
geliştirilmesinde önemli etkisi bulunan bu müzisyene
ayrılmış olması gerçek bir hakbi lirlilikti.
Garbarek'in ilk dönem kayıtları, Coltrane'nin doğaçlamaya
getirdiği "sheets of sound" yaklaşımının karmaşıkl ığına
karşı verdiği mücadelenin kanıtıdır. Ama daha bu i l k
dönemde bile, çalışının çeliksi berraklığı v e erişilmez
güzelliği, onu çağdaş müziğin en özgün ve anında tan ınabi l i r
seslerinden b i r i n e dön üştürürken, sanatçının heybetli tınısı
ve derin müzik duygusu onu en ünlü müzisyenler arasına
soktu. Beraber çalışacağı müzisyenleri seçmekte her
zaman başarılı olan saksofoncunun grupları sürekli olarak,
güçlü ve kişilikli müzisyen lerden kurul uydu. George Russell
ve Keith J arrett gibi sanatçı lada yaptığı ortak çalışmaları
ise, modern çağın başyapıtları arasına gird i .
Garbarek 70'1i yıl ların başlarında Keith Jarrett' la yaptığı
yoğun çalışmalar sonucunda kısa sürede modern cazın
seçki n isimleri arasına girdi. Jarrett' la gerçekleştirdiği
b i rçok albüm projesinden sonra

(Luminescence, Arbour
Zena, Belonging, vb), Garbarek 1 977'de Jarrett'in
dörtlüsüyle Avrupa ve Amerika turnelerine çıktı. Sonra da,

Magico ve Fo/k Songs albümlerinde Charlie Haden ve
Egberto G ismonti ile birlikte çaldı. Garbarek ardından
Eberhard Weber, David Horn ve M ichael Di Pasqua ile bir
grup kurdu; ve birlikte 80'1i yıllarda Avrupa, Amerika,
Japonya ve Norveç'te turneye ç ı ktılar.
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Garbarek' i n günümüzdeki çok başarı lı grubunun temeli,
1 982'de, şaşırtıcı derecede melodik Alman bas ustası

E.berhard Weber'le birlikte çalışmaya başladıklarında
atıl mıştı. G rubun elemanlarında çok az değişiklik yapıldı ve
yeni gelenlerde hep çok seçici davranıldı. Klavyeci Rainer
Bruninghaus 1 987'de piyanist Lars Janson'un yerini alı rken,
grubun en son katılan üyesi ise, daha evvel M iles Davis ve
Wayne Shorter'la çalışmış olan Danimarkah vurmalı çalgılar
ustası Marilyn Mazur oldu. Yerini aldığı Nana Vasconselos'tan
çok farklı bir stile sahip olan Mazur, dörtlüye yepyeni bir
boyut kazandırdı ve Garbarek'in müziğinin derin iskandinav
köklerine tamamiyle uyum gösterdi.
Garbarek, 34 yıl önce Coltrane'ni n müziğine
vurulduğundan bu yana, uzun bir yol katetti. O günlerdeki
müziğinin bereketini sürekli olarak arıttı ve saksofonundan
süzülerek yükselen o saf ama muhteşem sesi gerçek bir
coşkuyla harmanlayarak, soğuk bir güzellik, çarpıcı bir
melodi yalınlığı, armoni ve ritm zerafetiyle seçkin leşen
günümüzdeki sti l i n e dönüştürdü. Üstelik bu "sound",
yücel iğinin bir kısm ını olsun elde edebilmek için uğraşan
pek çok taklitçisinin çabalarına karşın, kuşku götürmez bir
biçimde tümüyle ona aittir.
Günümüzde adı Amerikalı ustalarla birlikte anılan
Garbarek, cazda özgün bir Avrupa tarzının ortaya çıkışıyla
özdeşleşmiştir. Tınısı berrak, benzersiz, sade ve durudur.
" Kuzey ve doğa, şarkı ve gizem", Garbarek esin
kaynaklarını böyle tanı m lar ve kuşkusuz müziğinin
kökeninde bunlar yatmaktadır. Eğer sanatçının Norveç
falkloruna bağl ı l ığı bu derece güçlü ol masaydı, müziğine
Brezilya ve Asya etkilerini katmakta bu denli başarıl ı
olamazdı.
Bütün müziklerin kaynağının şarkı olduğu, sanatçının çoğu
bestesi nde h issedilebi l i r; dikkatinin çoğunu melodiye ve
gerçekten etkileyici bir tutarlı l ı kla seslendird iği melodik
hatların temiz ifadesine verir. "Kendi m i iyi hissettiğim
zamanlarda her notaya bir anlam vermeyi umarım". Dingin
bir melod inin kıvrımları arasından aniden Garbarek'in
saksafonu yükselir; gücünü en yüksek noktalarda bile

''Avrupa'nın Django
Reinhardt'tan bu
yana yetiştirdi�i
belki de eşsiz
yetenekli tek caz
müzisyeni." 
Besteci ve müzik
kurarncısı George
Russell
")use abouc che mosc
uniquely calemed
jazz musician
Europe has produced
si nce Django
Reinhardc." Composer and music
cheorisc George
Russell
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yitirmeden, hiç baştansavmacıl ığa kaçmadan, m üziğe

tümüyle egemen olur. Eberhard Weber'i n şakıyan basıyla
ünison çaldığı saksofonu, şarkılarına bir i lahi havası katar.
M üziğindeki dinginliğin ve olgunluğun derin soluğu, tarzının
modaya uygun l uğu hakkında yöneltilebi lecek tüm soruları
ortadan kaldırır.
Jan Garbarek'in oda müziği-caz sentezi, sessizli kten sonraki
en güzel sestir belki de, ve o, bu müziğin yaratıcısı olarak
betimleyici ve folklorik öze l l i k ve etkilere de içten içe
bağlı d ı r. Garbarek, yoğun ve son derece görsel müziğine
sürekli yen i solu klar arayan özgün bir stilisttir.

• The disringuished Norwegian renor and soprano
saxophonisr Jan Garbarek has been deseribed by composer
and music rheorisr George Russell as " j usr abour the most
uniquely ralenred jazz musician Europe has produced since
Django Reinhardr". Wirh his highly disrincrive rone - a
desolare, stark and s ringing sound, armospheric of his narive
fjords, floating in simpliciry and haunring clariry - Garbarek
is undoubredly one of the most original individual srylisrs on
saxophone ro have emerged since the '70s.
Bom on 4 March 1 947 in Mysen, Norway, Garbarek rhoughr
himself playing saxophone ar age 1 4, inspired by hearing John
Coltrane's "Countdown" on the radio. A year later, he was
fronting the leading quarret in the non-traditional seetion of rhe
'62 Norwegian Amateur Jazz Championship. In 1 965, a
signifıcant encounter with George Russell at the Molde Jazz
Festival resulred in Garbarek's fascinarion with Russell's "Lydian
Chromatic Concept of Tonal Organization", wirh Garbarek
becoming an imporranr soloist in the composer's works.
Garbarek made his recording debut in 1 966, while also
appearing in fesrivals ar Warsaw and Prague. He has
subsequenrly presenred a w ide body of his own work from
acousric and elecrric trios, quartets, through duos with piano,
classical guirar, windharp and pipe organ to solos and trios
wirh string orchestras. Among the fırst anisrs ro be recorded
by famous German producer Manfred Eicher for ECM,
Garbarek's poignanr saxophone can be heard on more rhan 40
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albums for that label, eirher as a leader or in an
unprecedenred variety of serrings. Ir' s fı rring that the 500rh
ECM release (Tıvelve Moons by Jan Garbarek) should fearure
the work of the musician who has done so much ro develop
the conremplarive yer passianare ECM aesrheric.
His early recordings reveal evidence of Garbarek's srruggle
wirh the complexiries of the famous Colrrane "sheers of sound"
approaclı ro improvisarion. Even in those early days, rhough,
the sreely clariry and elusive beaury of his playing marked him
out as one of the most individual and insranrly recognisable
voices in conremporary music, while his majesric tone and
deprh of feeling for the music have made him one of the most
popular. The saxoplıonisr has always had a sharply-runed ear
when ir came ro fınding musicians ro work wirh, and his
bands have consisrenrly fearured srrong and highly individual
players, w hile his collaborarions w ith the li kes of George
Russell and Keirh Jarrerr remain !and marks of the modern era.
Garbarek had an early breakrhrough i nro the elite of
modern jazz in the early '70s, due ro his exrensive cooperarion wirh Keirh Jarretr. Afrer many album projeers
wirh him (Luminescence, A rbour Zena, Belonging, ere),
Garbarek roured Europe and America wirh Jarrerr's g uarter
in 1 97 7 . He rhen co Ilaborared w ith Charlie Had en and
Egberro Gismonri for Magico and Fo/k Songs albums.
Garbarek subseq uenrly formed a band wirh Eberhard
Weber, David Torn and M ichael Di Pasqua that roured
Europe, America, ]apan and Norway in the ' 80s.
The foundation of his present highly-successful Group was
laid when the asron ishingly metodie German bass maesrro
Ebenhard Weber joi ned him in 1 982. Personnet changes
have been few, and replacemenrs well chosen. Keyboard
player Rainer Brıminghaus took the place of pianisr Lars
Jansson in 1 987 , white the laresr recruir was the Danish
percussionisr Marilyn Mazur, whose previous employers has
i ncluded Miles Davis and Wayne Shorrer. A very differenr
srylist ro the man she has replaced, Nana Vasconselos,
broughr a new dimension ro the quarrer, and felr emirely at
home w ith rhe deep Scandinavian roors of Garbarek's m us i c.

"Kendimi iyi
hissenigim
zamanlarda her
notaya bir anlam
vermeyi umarım."
Jan Garbarek
''In my besc
moments I hope ro
give meaning co
every note. •· Jan Garbarek
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Garbarek has come a long way since fırst being smitten by
Coltrane thirry-four years ago, and has steadi ly refıned the
early fecundity of his music in that time, replacing it with
the icy beauty, poignanr melodic simplicity , and harmonic
and rhythmic delicacy of his current style, all held together
by an underpinning of genuine fervour, and the sheer
magnifıcence of that soaring saxophone sound. lt is a sound,
moreover, which remains emirely and unmisrakeably his,
despire the efforrs of many imi tators to appropriate even a
lirrle of i ts grandeur.

Garbarek's name is now listed next to the big names from
the U.S. and is associated wirh the birrh of an original
European sound in Jazz. His tone is clear, independent,
asceric and pure. "The norrh and nature, song and mystery"
are what Garbarek calls his origins and rhese are his
unrefutable heritage. If ir wasn' r for his srrong inner
connecrion wirh Norwegian folklore, he wouldn't be able to
inregrare Brasilian and Asiaric influences as convincingly as
he does.
That the origin of all music l ies in song, is to be felr in
many of his compositions, and his greatest attenrion lies on
melody and on the clear arriculation of melodious-li nes,
that he plays wirh unmisrakable i mpressive urgency. "In my
best momenrs I hope ro give meaning to every nore . "
Suddenly, out o f a n asciilaring melody, Garbarek's horn
emerges, keeping i ts sovereignry inro the h ighest pi rches,
and wi thout giving way to unconrrollable recklessness. His
unisono playing with Eberhard Weber's singing bass gives
his songs a hymnal luster. The breadrh of peacefu lness and
maturity in his music eliminates all question of stylish
faslıianabi li ty.
Jan Garbarek's chamber music-jazz mighr well be the most
beariful sound next to silence, and he, as a sculptor of these
sounds, is inrrinsicly connecred with the il lustrative and
folklorisric qualiries and influences. He is an original srylisr
always searching for new realms for his intense and extremely
visual music.

197 f:==����====------------------------.--------
EBERHAR D WEBER
• Ünlü Alman basçı Eberhard Weber, 22 Ocak 1 940'da
Stuttgart'da doğdu. Bir piyano öğretmeninin oğlu olan
Weber, altı yaşı nda viyolonsel çalmaya başladı. Okul
orkestrasının ihtiyacı üzerine de 1 956'da bas çalmaya
başladı. 1 960'1ı yıl larda esas mesleği olan fotoğrafçıl ığın
yanısıra, bas çalarak büyük sükse yaptı. 1 962'den itibaren
özellikle piyanist Wolfgang Dauner ile birlikte birçok
albüm kaydı gerçekleştirdi. 1 970 yılı nda Et Cetera adlı caz
rock grubuyla i l k kez profesyonel oldu. Dave Pike ile, ve
daha sonra Yolker Kriegel'le birlikte Spectrum adlı grupta
çalıştı. 1 973'te piyanist Rainer Brü n inghaus ile yaptığı

The

Co/our Of Ch/oe albümüyle büyük başarı elde etti. Ralph
Towner, Gary Bu rton gibi müzisyenlerle çalıştıktan son ra,
Colours adlı grubunu kurdu. Jan Garbarek, Bill Frisell,
M ichael DiPasqua ile birlikte çalıştı. Kendi adına önemli
birçok albüm yapan Eberhard Weber, (Fiuid Rust/e, Yellow
Fields, The Following Morning, Seriously Deep, Litt/e
Movements, Death in the Carwash, Chorus gibi ...) ayrıca
Baden Powell, Stephane Grappell i , Un ited Jazz and Rock
Ensemble, Kate Bush, Benny Bailey, Joe Pass, Jon H iseman,
Barbara Thompson, Pat Metheny, Singers Unlimited, Art
Yan Damme gibi müzisyen ve gruplarla da çalışmalar yaptı.

• The promi nenr German bassise Eberhard Weber was born
in Stuttgarr, on 22 January 1 940. The son of a piano
i nstructor, Weber started playing the cello when he was six.
The needs of the school orchesrra prompted him to play bass
in 1 956. During the '60s, he had great success playing the
bass, in addition to his true profession as a phorographer.
Starting from 1 962, he made many album recordings,
especially together with the pianist Wolfgang Dauner. He
first became a professional musician widı the Jazz-Rock
group Et Cetera in 1 970. He worked with Dave Pike, and
then with Volker Kriegel in the group Spectrum. His album
The Co!ours ofCh!oe made with pianist Rainer Brüninghaus in
1 97 3 was highly acclaimed. After working with musicians
!ike Ralph Towner and Gary B urton, he established his own
group Colours. He played w ith Jan Garbarek, Bill Frisell ,
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Michael DiPasqua, Eberhard Weber, making many

i mportant albums in his name (like Fluid Rmtle, Ye!!ow

Fields, The Fo!!owing Morning, Serious!y Deep, Litt!e Movements,
Death in the Carwash, Chorm) also worked with m usicians and
groups such as Baden Powell, Stephane Grapelli, United Jazz
and Rock Ensemble, Kare Bush, Benny Bailey, Joe Pass, Jon
Hiseman, Barbara Thompson, Pat Merheny, Singers
Unli m ited, Art Van Damme.

MARI LYN MAZUR
• Danimarka asıllı kadın perküsyonist, davulcu ve besteci
Marilyn Mazur, 8 Ocak 1 955 tarihinde New York'ta
doğdu. Altı yaşında Danimarka'ya geldi. Önce piyano ve
dans dersleri aldı. 1 S yaşında beste çalışmalarına başlamıştı.
1 973-78 yıl ları arasında Zirenes adl ı grupta davul ve
vurmalı çalgılar çaldı. 1 980'1erin başından itibaren, Six
Winds, Finn Savery'nin üçlüsü ve Pierre Dorge
yönetim i ndeki New Jungle Orchestra'da çaldı. Aynı yı l lar
kendi adına ve saksofoncu Uffe Markussen'in de yer aldığı
grubu ile albüm kayıtları gerçekleştirdi . Primi adlı ve 1 O
kadın müzisyenin yer aldığı grupta da yer aldı. 1 985-89
yıl larında M iles Davis, 1 987'de Wayne Shorter'la çalıştı.
Daha önce Istanbul Festivali çerçevesinde, M i les Davis'le
birlikte yurdumuza da geldi. Das Pferd, Peter Kowald,
G randmother's Teaching gibi grup ve müzisyenlerin
albümlerinde yer aldı. 1 989'da M iles Davis'in grubundan
ayrılınca Future Song adlı kendi grubunu kurdu ve bu
grupla çalışmaların ı sürdürdü.

• The lady percussionisr of Danish origin, drummer and
composer Marilyn Mazur, was born in New York on 8
January 1 9 5 5 . Coming to Denmark when she was six, she
first cook piano and ciance lessons, starting composition
studies at 1 5 . She played drums and percussion in the group

Zirenes in 1 97 3-78. Starting from the beginning of the '80s,
she played in Six Minds, Finn Savery's rrio and the New
J ungle Ürehescra conducted by Pierre Dorge. During these
same years she recorded albums in her name with her group,
which also included the saxophone player Uffe Markunsen.
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ı-----.-She was also part of a group named Pri mi and cansisring of
1 0 female musicians. She worked wirh Miles Davis during
1 98 5 -89 and with Wayne Shorrer in 1 987. She previously
visited Turkey with Mi les Davis' group, playing in the
Istanbul Festival . She conrribured to the albums of groups
and musicians !ike Das Pferd, Peter Kowald, Grandmother's
Teaching. When she left the Miles Davis group İn 1 989, she
esrablished her own group Furure Songs and conrinued her
work with this group.

RAI N E R BRÜNINGHAUS
• Alman piyanist Rainer Brüninghaus bugüne kadar birçok
ünlü müzisyene eşl ik etti ve kendi adına da önemli
albümler hazırladı.

Continuum, Freigeweht gibi. Bu albümleri

dışında Eberhard Weber'in Colours grubunda da uzun
süre yer alan Brün i nghaus, ayrıca Freddy Studer, Jan
Garbarek, Manfred Schoof, Raif R. Hübner, Charlie
Mariano gibi müzisyenlerin yanısıra, son yıllarda Acoustic
Alchemy grubunun albümlerinde de yer aldı.

• The German pianisr Rainer Brüninghaus, apan from
accompanying many prominenr musicians, has also prepared
im portant albums of his own, !ike Continuum, Freigeweht. He
worked for a long rime in Eberhard Weber's group Colours,
plus conrriburing to the albums of musicians !ike Freddy
Sruder, Jan Garbarek, Manfred Schoof, Ral ph R.Hübner,
Charlie Mariano and , in recent years, also in the albums of
Acoustic Alchemy.
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