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2:11 1

Little Martha
(Allman)
ALLMAN BROTHERS BAND

Polydor
3

Dit zijn The Originals bij L1 Radio, voor de tweede week op rij met Little
Martha van The Allman Brothers Band, de laatste compositie van Duane
Allman voor die op 24 jarige leeftijd verongelukte. Rockers van
tegenwoordig moeten op die leeftijd hun eerste sporen nog verdienen,
Duane had toen al een oeuvre bij elkaar waar nu 7 cd's mee gevuld staan
op een Retrospectieve boxset die ons sedert vorige week tot leidraad
dient. Waar waren we gebleven? Bij The Weight!
2:47 2

The Weight
(Robertson)
KING CURTIS

Rounder
II/25

Een tweede The Weights waar Duane Allman op meespeelt, die van King
Curtis, die Duane had leren kennen tijdens de opname van datzelfde
nummer maar dan voor Aretha Franklin en daar waren we vorige week
gebleven. Duane had de grootste bewondering voor King Curtis om diens
unieke mix van soul, blues, gospel & jazz en waar hij wat graag in
meeging. Toen Curtis in 1971 in een vuurgevecht om het leven kwam was
dat een hele schok voor Duane, ook voor Aretha trouwens die op de
begrafenis zong. Bij de eerstvolgende gelegenheid live met zijn Allman
Brothers Band versmolt Duane Soul Serenade van King Curtis in een
medley met hun You Don't Love Me. We pikken in bij dat Soul Serenadegedeelte.
(starten bij 7:02): (tot 11:20)
4:18 3
Soul Serenade
(Ousley/Dixon)
ALLMAN BROTHERS BAND

Rounder
VII/4

Duane 'Skydog' Allman's versie van Soul Serenade was eerder al te horen
op de Allman Brothers boxset Dreams, nu ook op Skydog - The Duane
Allman Retrospective, mede samengesteld door zijn dochter Galadrielle

die werkelijk met de kam door al haar vader's opnamen gegaan is om dan
alleen maar hoogtepunten over te houden. Over die twee jaar dat Duane
bij Fame in Muscle Shoals voltijds in dienst was als leadgitarist hebben
we het laatste nog niet gehoord. Dit komt uit een sessie bij Fame voor Otis
Rush. It Takes Time.
3:25 4

It Takes Time
OTIS RUSH

(Rush)

Rounder
III/7

Otis Rush & Duane Allman in 1969 bij Fame en een heropname van It
Takes Time, waarvan Otis al in 1958 het origineel inblikte voor Cobra in
Chicago.
Terwijl hij daar bij Fame grote sier maakte kreeg Duane van Atlanticproducer Jerry Wexler het voorstel om een solo-carrière op te starten,
waarvoor alvast wat testopnamen werden vastgelegd. Dat solo-project
strandde uiteindelijk, die opnamen bleven bewaard. Dit is er één van:
Duane's versie van Chuck Berry's No Money Down.
3:25 5

No Money Down
DUANE ALLMAN

(Berry)

Rounder
III/3

Dit zijn The Originals met Duane Allman en No Money Down, geen
original dus, die hoort Chuck Berry toe, maar dat riffje van Duane, hoewel
natuurlijk ook van Muddy Waters afgekeken, moet tegelijk toch ook van
invloed zijn geweest op die van George Thorogood in zijn fameuze Bad
To The Bone.
4:48 6

Bad To The Bone
(Thorogood)
GEORGE THOROGOOD

33
B1

EMI

George Thorogood, die alle credits voor zich alleen opeist voor deze Bad
To The Bone; The Originals weten wel beter!
Voor een laatste sessie met Duane Allman in Muscle Shoals verhuizen we
van de Fame studio naar de Muscle Shoals Sound studio waar in 1969 Boz
Scaggs neerstreek voor een eerste titelloze solo-lp. Met ook The
Swampers plus Eddie Hinton in de bezetting nemen we alle tijd voor hun

destijds welhaast plaatkantvullende en toch geen seconde vervelende
Somebody Loan Me A Dime.
13:04 7

Loan Me A Dime
BOZ SCAGGS

(Robinson)

Rounder
13

Loan Me Dime ten voeten uit, Boz Scaggs met Duane Allman op gitaar.
Het origineel is van Fenton Robinson, bluesman uit Chicago wiens versie
op het kleine locale Patos-label we nog altijd tegoed houden.
Wordt het na al dat sessiewerk voor een ander niet eens eindelijk tijd voor
Duane om zijn eigen band te beginnen? Als hij daar al niet zelf was achter
gekomen, dan werd het laatste zetje daartoe gegeven door een tweede
genie die zijn pad kruiste: Phil Walden, gewezen manager van Otis
Redding die na de dood van zijn poulain op zoek was naar 'een nieuwe
uitdaging'. De reputatie van Duane Allman was hem ter ore gekomen en
hier was zijn deal: Duane mocht in alle rust en vrijheid een band rond zich
beginnen zamelen, alle financiële en logistieke bekommernissen nam Phil
op zich. Duane probeerde eerst een trio-format uit, met Berry Oakley op
bas en Jaimoe op drums, om uiteindelijk voor een sextet te kiezen met exSecond Coming leden Dickey Betts en Reese Wynans erbij plus Butch
Trucks als tweede drummer (net als bij James Brown). Dat was het! Al
werd Reese nog ingeruild voor jongere broer Gregg Allman. Reese zou
later als keyboardman opgevist worden door Stevie Ray Vaughan binnen
Double Trouble, maar de keuze voor Gregg was een goeie keuze want met
hem hadden ze tegelijk een kwalitatieve songschrijver (én soulzanger) in
huis. The Allman Brothers Band vormde de perfecte fusie tussen rock,
blues, soul, country en jazz, niet toevallig allemaal muziek met
voedingsbodem in de zuidelijke Verenigde Staten. Hun eerste album
verscheen eind 1969 op Phil Walden's Capricorn label en Southern Rock
was here to stay!
5:09 8

Black Hearted Woman
(Allman)
ALLMAN BROTHERS BAND

Rounder
III/16

Het schitterende Black Hearted Woman uit het eerste titelloos album van
The Allman Brothers Band, wat ook na 44 jaar nog geen spat ouder

klinkt! Vijf eigen nummers, twee covers waaronder de openingstrack die
ze - surprise! - van de Spencer Davis Group hadden.
3:19 9

Don't Want You No More
(Davis/Hardin)
ALLMAN BROTHERS BAND

Fontana
L86 12

Don't Want You No More van The Spencer Davis Group, gecoverd op het
debuut van The Allman Brothers Band naast Trouble No More wat ze
(terecht) aan Muddy Waters toeschrijven, maar wat Muddy op zijn beurt
van deze Sleepy John Estes afkeek. Someday Baby Blues.
3:01 10

Someday Baby Blues (Estes/Nixon)
SLEEPY JOHN ESTES

Champion
8

Sleepy John Estes met Hammie Nixon op harmonica in Someday Baby
Blues, het origineel van een hoop Trouble-nummers: Worried Life Blues,
Trouble Blues en Trouble No More (zoals bij Muddy Waters en The
Allman Brothers).
Eén van die Allman Brothers originals van hun debuut-lp is het fameuze
Whipping Post waar Frank Zappa zich ooit aan waagde op verzoek van
een fan. Kan hier niet ontbreken, temeer daar het mee op Skydog staat, the
Duane Allman Retrospective. Niets van die debuut-lp ontbreekt hierop
trouwens!
EINDAFK.
5:19 11
12

Whipping Post
(Allman)
ALLMAN BROTHERS BAND
Body And Soul
(Green)
CARROLL GIBBONS

Rounder
IV/3

