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Louis Armstrong (1901 - 1971)

Louis Daniel Armstrong was naast trompettist ook zanger. Hij bracht het 
collectieve improviseren tot individuele solo’s. Met zijn herkenbare 
stemgeluid was hij ook een invloedrijke zanger. Hij was een fantastische scat 
solist.

Hij begon met spelen op de cornet. Pas later is hij trompet gaan spelen.
Louis had als bijnaam Satchmo wat een afkorting was van Satchelmouth wat 
grote mond betekend. Dit omdat Louis met grote wangen speelde. Hij kon 
zich helemaal opblazen.

Bix Beiderbecke (1903 - 1931)

Leon BIx Beiderbecker was een trompettist die ook bekend stond als een 
goede klassieke en jazz pianist. 
Hij word vaak omschreven als de bezitter van een mooie geluid en een 
erg originele improvisatie stijl. 
Hij is beïnvloed door Nick LaRocca van the Original Dixieland Jass Band. 
Ook luisterde hij veel naar Joe “King” Oliver en Leon Roppolo. Louis 
Armstrong heeft gezegd dat er niemand is die zo goed kon spelen als Bix. 
Jammer genoeg is hij op jonge leeftijd overleden door een slechte 
gezondheid in combinatie met alcohol.

Bubber Miley (1903 - 1932)

James Wesle “Bubber” Miley was gespecialiseerd in het 
gebruik van de plunger mute. Na in het leger te hebben 
gezeten en te hebben gestudeerd ontdekte hij dat zijn 
sound in combinatie met de striaght en plunger mute er 
mooi was. Dit concept heeft hij verder uitgewerkt bij de 
Elington band waar hij in kwam. Samen met de trombonist 
Joe Nanton creëerden ze de bekende wah-wah sound. Dit 
werd heel erg kenmerkend voor de band.
Miley speelde mooie lijnen die hij vaak uit hymn’s uit de kerk 
haalde. Op een gegeven moment moest hij de Ellington 
formatie verlaten omdat hij nogal alcoholproblemen had.

Daarna keerde hij terug naar New York, waar hij geboren was en speelde daar nog in veel bands. 
Uiteindelijk is hij overleden aan tuberculose. Miley leefd een klein beetje langer dan zijn collega Bix 
Beiderbecke die ook alcoholproblemen had.
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Roy Eldridge (1911 - 1989)

Roy David Eldridge had als bijnaam “Little Jazz”.
Door zijn geraffineerde manier voor gebruik van de harmonie,  
inclusief het gebruik van de tritonus, zijn virtuoze solo’s en zijn grote 
invloed op Dizzy Gillespie maken hem een van de beste  muzikanten 
uit het “Swing era” en de voorloper van de bebop.

Roy is erg beïnvloed door saxofonisten Benny Carter en Coleman 
Hawkins.
Doordat hij zo goed een band kon laten swingen met zijn timing en zijn 
fantastische spel in zowel het lage, midden als hoge register heeft hem 
als een belangrijk persoon voor Dizzy Gillespie en Charlie Parker 
gemaakt.

Harry James (1916 - 1983)

Harry James was een uitstekende instrumentalist in de swing era. 
Hij had een stijl van spelen ontwikkeld die erg virtuoos was wat 
hem direct herkenbaar maakte. Ook was hij een heel bekend 
bandleider.
Hij heeft gespeeld met grootheden als Frank Sinatra en Buddy 
Rich. 
Veel van Harry’s opnames zijn gebruikt in films.

Dizzy Gillespie (1917 - 1993)

John Birks “Dizzy” Gillespie waws een trompettist, maar ook zanger. 
Hij begon met piano spelen en daarna de trompet. Samen met Charlie 
Parker hebben ze de bebop ingeluid. Hij was een trompet virtuoos en 
een fantastische solist in de stijl van Roy Eldridge maar met meer 
lagen van harmonische complexiteit. 
Wat hem heel herkenbaar maken is zijn omhoog gebogen trompet. 
Volgens Gillespie was dit de oorzaak van een ongeluk. Toen dizzy 
erop ging spelen vond hij het een prachtig effect. Later liet hij een 
omhoog gebogen trompet bouwen en was het meer een statement.

Fats Navarro (1923 - 1950)

Theodore “Fats” Navarro was een pionier van de bebop stijl van jazz 
improvisatie. In zijn korte leven was hij een van de eerste moderne jazz 
improvisatoren en heeft een sterke stilistische invloed gehad op vele andere 
spelers zoals Clifford Brown.
Na een lange tijd van veel spelen settelde hij zich in New York waar hij Charlie 
Parker ontmoette. Hij kreeg de kans om in een van de bands van Charlie te 
spelen maar wilde dit niet en ging op eigen houtje verder. Dit resulteerde in drugs 
gebruik en een vroegtijdige dood op zijn 26e.
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Miles Davis (1926 - 1991)

Miles Dewey Davis III was een van de meest invloedrijke 
trompettisten van de 20e eeuw. Hij heeft meegedaan aan bijna 
iedere grote ontwikkeling van bebop tot cool jazz, maar ook hard-
bop, modale jazz en fusion heeft hij gespeeld. 
Hij had een puur, rond geluid, maar ook een ongewone vrijheid in 
articulatie en pitch. hij is bekend van zijn lage register en zijn less-
is-more stijl. Ook was hij de eerste trompettist die gebruik maakte 
van de elektrische apparaten zoals gitaristen dat doen.

Doc Severinsen (1927 - nu)

Carl Hilding "Doc" Severinsen is op jonge leeftijd begonnen met de 
trompet hoewel dit niet zijn eerste keus was. Hij had liever trombone 
gespeeld, maar die waren uitverkocht. Na een week kon hij al 
spelen in de school band.

Later speelde hij bij de Tonight NBC  Show. Hier heeft hij ook zijn 
bekendheid vergaard. Hij kon erg goed spelen in het hoge register 
en had een fantastische controle en speelde mooie melodische 
lijnen.

Maynard Ferguson (1928 - 2006)

Walter Maynard Ferguson is vooral bekend geworden om zijn spel in het 
hoge register. Hij was ontzettend duidelijk als hij speelde in dit register 
zowel qua aanzet als muzikaliteit. Natuurlijk komt dit ook door de bands 
waar hij in speelde.
Hij had een enorm sterk imago wat hem een goede bandleider maakte en 
ook een goede leraar.

Chet Baker (1929 - 1988)

Chesney Henry “Chet” Baker JR. is gespecialiseerd in relaxed, zelf melancholieke 
muziek. Hij is een belangrijke naam in de cool Jazz in de 50e jaren.
Hij was een mooie jongen die goed trompet speelde en ook nog fantastisch zong. 
Dit heeft hem veel optredens bezorgd, maar hij ging aan de drugs waardoor hij niet 
zo consistent meer speelde. Hij is ook overleden doordat hij uit een hotelkamer 
sprong terwijl hij onder invloed was.
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Clifford Brown (1930 - 1956)

Clifford Brown had en ongelooflijke invloed op Donald Byrd, Lee Morgan, 
Booke Little, Freddie Hubbard, Valery Ponomarey en Wynton Marsalis
In zijn korte leven won hij veel prijzen, want hij overleed op 26 juni 1956 
in een auto-ongeluk op 25 jarige leeftijd.

Clifford Brown zijn stijl is erg beïnvloed door Fats Navarro. Clifford had 
een hele mooie warme en ronde sound en dat van het lage tot hoge 
register. Hij had geen enkele moeite met articulatie. van lage tot hoge 
noten en in slome tot zelfs erg hoge tempo’s. 
Hij had een erg goede kennis van de harmonieleer waardoor hij hele 
goede statements kon spelen op ingewikkelde akkoord progressies en 
snapte ook precies hoe bebop werkte.
Er gaat een gerucht dat hij elke set speelde alsof het zijn laatste was.
Clifford heeft niet, zoals vele anderen in die tijd, heroine gebruikt.

Don Cherry (1936 - 1995)

Donald Eugene Cherry zijn carrière begon naast meester-saxophonist 
Ornette Colemen. De lijnen die hij toen speelde waren heel vrij door de 
harmonische vrijheid die de muziek had. 
Nadat hij Coleman verliet is hij verder gegaan in de funk/fusion. Daar is hij 
ook een grote naam geworden.

Don Cherry was verder bekend van de Pocket trompet. Dit is een kleinere 
trompet dan normaal. Hij ligt dichter bij de cornet dan de trompet wat 
Cherry de mogelijk gaf om met de noten te smeren zoals hij dat kon.

Lee Morgan 1938 - 1972)

Lee Morgan was een fantastische hard bop en modale jazz trompettist. 
Hij speelde wel een beetje zoals Clifford brown die Lee ook les gaf voor 
zijn dood.
Doordat hij in veel bekende bands speelde heeft hij ook bekendheid 
gekregen.
Hij is dood gegaan doordat zijn vrouw hem doodschoot.

© Guido Cornet 5



Freddie Hubbard (1938 - 2008)

Frederick Dewayne Hubbard is voornamelijk bekend van het spelen in 
de bebop, hard bop en post bop stijlen van de vroege jaren 60 en 
verder. Ook zijn geluid heeft een duidelijke indruk achter gelaten voor 
de moderne jazz en bebop.

Zijn eerste plaat “Ready for Freddie” was direct een groot succes. Na 
deze plaat ging hij spelen bij Art Blakey and the jazzmessengers waar 
hij Leer Morgan verving.
Hier heeft hij ook zijn eigen sound, te danken aan de vroege clifford brown en morgan, ontwikkeld. 
Freddie werd omschreven als de meest briljant trumpettist uit een generatie die met 1 voet in de tonale en 
de andere voet in de atonale wereld stond. 

Freddie Hubbard is op 29 december 2008 overleden aan een hartaanval.

Chuck Mangione (1940 - nu)

Charles Frank “Chuck” Mangrione heeft internationaal succes 
geboekt met zijn jazz-pop single “feels So Good”.
z’n carrière is begonnen bij de Art Blakey Jazz Messengers. 
Verder heeft hij met alle grote mannen gespeeld en ook veel 
bekendheid vergaard in het pop circuit waar hij ook prijzen heeft 
gewonnen.

Woody Shaw (1944 - 1989)

Woody Herman Shaw II is in het begin van zijn carrière beïnvloed 
door Clifford Brown, Lee Morgan, Fats Navarro, Brooker Little, Dizzy 
Gillepsie en Freddie Hubbard. Hij heeft zijn stijl van spelen en 
voornamelijk te danken aan het samenspelen met John Coltrane.
Om hem heen ging iedereen jazz-rock en fusion spelen, maar 
Woody bleef dicht bij zichzelf een bleef doen wat Dizzy Gillespie in 
gang heeft gezet. Dit heeft hem dan ook niet zoveel financieel 
succes gebracht, maar hij heeft toch een paar platen uitgebracht op 
een erg klein platenlabel.
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Randy Brecker (1945 - nu)

Randal “Randy” Brecker” is bekend met de jazz, rock en R&B 
scenes.
Hij speelde heel veel met zijn broer: Micheal Brecker. Vooral 
in de jazz-rock is zijn invloed erg groot.

Jon Faddis (1953 - nu)

John Faddis is heel erg belangrijk geweest voor zowel zijn werk “in het veld” 
alswel voor zijn educationele vaardigheden.
Hij is heel erg beinvloed door zijn meester Dizzy Gillespie. John had de 
mogelijkheid om gecontroleerde melodische lijnen in een hoger register te 
spelen dan Dizzy wie over Jon zei: "He's the best ever, including me!"

Hij speelt voornamelijk op Schilke trompetten en is ook een soort ambassadeur 
van deze trompetten.

Hij geeft heel veel lessen en masterclasses over de hele wereld.

Wallace Roney (1960 - nu)

Wallace Roney is een hard en post-bop trompettist. 
Hij nam les bij Clark Terry en Dizzy Gillespie. Ook studeerde hij met Miles 
Davis. 

Hij leefde bij vrienden, dakloos, tot de dag dat hij Miles Davis leerde kennen. 
Hij had geen trompet, maar kreeg er een van Miles en ging hard studeren. 
Toen hij twee keer in 1 maand gevraagd werd om met grootheden te spelen 
wist hij dat hij het goed deed en daar begon zijn professionele carriere.
Toen ging het balletje rollen. Hij heeft met alle grootheden gespeeld van zijn 
tijd en heeft letterlijk het vak geleerd van de grote namen.
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Wynton Marsalis (1961 - nu)

Wynton Learson Marsalis is een van de belangrijkste 
mensen voor de moderne jazz en is ook een hele goede 
klassieke trompettist
Hij heeft naam gemaakt door een combinatie van een 
ervaring met jazz optredens en een enorme kennis van 
de jazz historie en hij is een fantastisch virtuoze solist.

Op hele jonge leeftijd interesseerde Wynton zich al voor 
de muziek. Toen hij zes jaar was kreeg hij zijn eerste 
trompet. Op zijn achtste speelde hij al traditionele New 
Orleans muziek. Daarna is hij met alle grootheden gaan 
spelen.

Hij heeft heel veel composities geschreven en ook gespeeld. Zowel Jazz als klassiek. 
Op gebied van Jazz is hij heel erg bij de roots van de jazz gebleven. Dit is ook de grootste kritiek die er op 
Wynton is. Hij speelt alles zo perfect dat het bijna niet meer menselijk is. 

Roy Hargrove (1969 - nu)

Roy A. Hargrove is voornamelijk bekend geworden omdat hij met zijn 
band: RH Fatory de stijlen Jazz, funk, hip-hop, soul en gospel fantastisch 
weet te combineren.

Op jonge leeftijd werd het talent van Roy ontdekt en helemaal toen 
Wynton Marsalis hem hoorde spelen op zijn middelbare school. Hij is erg 
beinvloed door David Newman wie veel met Ray Charles speelde.
Ook kreeg hij les van Wynton Marsalis.

Nicolas Payton (1973 - nu)

Nicholas Payton is een neo-bop trompettist. Nadat hij op zijn 4e trompet is 
gaan spelen kwam hij op 12 jarige leeftijd al op de grote podia terecht. Hij 
speelde binnen, maar ook buiten Amerika. Hij heeft net als Roy Hargrove 
ook een contract bij Verve Records getekend wat hem veel bekendheid gaf.
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