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TROMPETİ YENİDEN MODA EDEN

HERB ALPERTÎ••••
Bir sinema artisti kadar
yakışıklıdır. Hareketleri bir
boğa güreşçisininki kadar
âhfinklidir. Müziği, insanı
cezbeder. Büyük bir şöhreti
vardır. Bu saydığımız meziyetler, Los Angeles'Ü büyük
trombetçi,
29
yaşındaki
Herb Alpert'te toplanmıştır.
"Tijuana Brass"adlı topluluğu, müzik dünyasına ye
ni bir ritm ve beat anlayışı
getirmiştir. Üç vü içinde on
iki milyon plâğı satılan
Herb, sadece
Amerika'da
meşhur olmuş bir sanatçı de
ğildir- "The Lonely Bull" ve
"A Taste of Honey"
adh
plâklan, dünya müzik liste
lerini aylar ayı işgal etmişti.
Herb, Log Angeles'de çeşitli trompet hocalarından
ders aldıktan sonra, askpro

gitmişti. İki yıl müddetle
(1962 ye kadar) San Francisko'daki bir askeri orkes
trada solo trompetçiliği yap
mıştı. Askerliği bittikten
sonra, bir boğa güreşini sey
retmek için Tijuana şehrine
giden Herb, arenayı dolduran "ole'' seslerinden ilham
alıp, "The Lonely Bull" adlı
eserini bestelemişti. Bu eserin büyük bir muvaffakiyet
sağlamasından sonra da, artık Herb Alpert'e şöhret yo
lu açılmış oluyordu. Daha 30
yaşma gelmeden. Danny Ka
ye ve Dean Martin'in televiz
yon show'larına çıkmış, ve
yaptığı veni çeşit müzik, bü
tün dünyada yeni bir çığır
açmıştı.
Resimde Herb Alpert ve "Ti.
juana Branss" adlı topluluğu erörülüyor.

Çok kısa zamanda şöhret merdivenlerini tırmanan
Herb Alpert, bugun müzik dünyasının yıldızlan
arasına girdi. Fakat bu şöhrete ulaşmasında orkest
ra arkadaşlarının rolü de çok büyük Herb Alpert,
bu genç müzisyenleri büyük bir itinayla seçti ve
biraraya getirdi. Resimde Herb Alpert ve "Tijuana
Brass" adlı topluluğu, çalıştıkları bir gece klübün
de görülüyorlar.

