Novinky

z beatlesácké rodinky
2009: rok Brouků

Zlaté globy

Ringo v Grammy Museu

Rok 2009 byl na hudební scéně ve znamení Beatles. I když se rozpadli před 40 lety,
přesto se ve Spojených státech dostali v
loňském roce na třetí místo nejprodávanějších interpretů (za Michaela Jacksona
a Taylora Swifta) s 3.282.000 prodaných
alb za poslední rok. Druzí jsou v žebříčku
prodaných vinylů se 38 tisíci kusy za skupinou Radiohead, která loni prodala 45,7 tisíc
desek. Od roku 1991, kdy vznikla společnost Nielsen SoundScan, která sestavuje
tyto přehledy, prodali Beatles na americkém
trhu 60.370.000 desek. Jen jejich výběrového alba největších hitů 1 se prodalo v USA
11.564.000 kusů. Tím se tato deska stala
nejprodávanějším albem poslední dekády
ve Spojených státech.

Paul McCartney předával na nedělních Zlatých globech cenu za nejlepší animovaný
film. Vítězný snímek Vzhůru do oblak uvedl
žertovně: „Ahoj, jsem Paul McCartney, nyní
spíš známý jako hoch z Rock Bandu“. Zavzpomínal si také na projekt Žluté ponorky
a svůj příspěvek uzavřel slovy: „Animace
není jenom pro děti, ale i pro dospělé, kteří
berou drogy.“ Ceny za nejlepší filmovou píseň se však nedočkal.

19. ledna představil Ringo Starr naživo své
nové album Y Not. Koncert se uskutečnil
v Grammy Museum v Los Angeles. Vstupenky na tuto událost byly prodány během
pouhých patnácti minut. V krátkém setu zahrál pět písní: Walk With You, Other Side Of
Liverpool, Photograph, With A Little Help
From My Friends a Boys. Ringa doprovodil
Ben Harper se skupinou Relentless 7.

Blahodárný Karibik
Slunce, pláže Karibiku, společnost přítelkyně Nancy Shevell a dcery Beatrice – tak trávil Paul McCartney konec starého a začátek
nového roku. Na snímcích z poslední doby
působí mnohem uvolněněji a spokojeněji,
než na konci manželství s Heather Mills.

Paul na Globech

Řezník na eBay
Raritní album Beatles Yesterday And Today, které vyšlo v roce 1966 ve Spojených
státech s dnes již legendárním ‚řeznickým‘
obalem, se vydražilo na eBay za 26.099
dolarů.

CD Paula McCartneyho zdarma

Paul, Beatrice a Nancy

Starr bez pamětí?
Ringo Starr odmítá napsat svou autobiografii, pokud by vydavatelé trvali na tom, že
kniha musí obsahovat vzpomínky na Johna
Lennona. Ringovi bude letos 70 let, a to je
věk, který k sepsání pamětí přímo vybízí.
„Nemám v plánu nic psát. Vydavatelé mi
nabízejí peníze, když jim budu hlavně vyprávět o Johnu Lennonovi. Mohu napsat
dvanáct svazků o svém životě před tím, než
jsem se vůbec dostal k Beatles,“ postěžoval
si Ringo a dodal, že fanoušci se mohou o
něm dovědět víc z jeho písniček. „Raději skládám písně, než bych psal knihu. Ve
dvou řádcích mohu říci víc, než bych popsal
na pěti stránkách.“

Ve třetím lednovém čísle Mail on Sunday
našli čtenáři exkluzivní přílohu – CD s písněmi Paula McCartneyho. Disk obsahuje
živě nahrané skladby: Drive My Car, Only
Mama Knows, Dance Tonight, C Moon,
That Was Me, Blackbird, Here Today, Back
In The USSR, Get Back, Hey Jude, Lady
Madonna, I Saw Her Standing There z koncertu v Los Angeles. Obal cédéčka si navrhl
Paul sám.

1.300 liber pro Haiti
V hromadě darovaných věcí pro postižené
Haiti, které se shromáždily v liverpoolské
charitativní organizaci Oxfam, se našlo i
album Beatles Plese Please Me. „Deska
byla v dobrém stavu, jen obal měl trochu
zohýbané kraje,“ řekl manažer Gerard O’Flanagan. „Když jsme zjistili, že se jedná
o jeden z prvních 300 výlisků debutového
alba Beatles, hned jsme ho nabídli k prodeji
na eBay.“ Nakonec byl sběratelský klenot
vydražen za 1.300 liber..

Souloví Brouci
Americká soulová zpěvačka Roberta Flack,
známá především hitem Killing Me Softly With This Song, se chystá vydat album
sestavené ze čtrnácti písní Beatles. „Zatím
mám hotovo: Here, There And Everywhere, Here Comes The Sun, Come Together,
Eleanor Rigby, Let It Be a Hey Jude,“ přiznala listu San Francisco Gate a dodala:
„Teď zkouším, jestli zvládnu Oh, Darling!,
ale myslím, že to půjde.“ Název alba, které
by mělo vyjít v dubnu u Sony, je zatím ve
stádiu návrhů.

Ringo Starr dostává lekce
I ex-beatle potřebuje čas od času hudební
lekci. Tak například Ringo Starr se učil hrát
na tabla u indické hráčky Tiny Sugandh.

MusicSkins s Beatles
Společnost Apple přichází s novým produktem pro iPody. Tentokrát ve spolupráci
s firmou Apple Corps vydává polepovací
vinylové kolekce 3M nazvané MusicSkins s
tématikou Beatles. Fólie jsou aplikovatelné
bez použití nářadí a speciální technologie
zabraňuje vzniku bublinek při polepování. K
dispozici je logo Beatles a témata z obalů
jejich sedmi alb: With The Beatles, A Hard
Day‘s Night, Rubber Soul, Yellow Submarine, Abbey Road, Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, Let It Be.

Žák Ringo

Lazebník liverpoolský

Abbey Road na prodej?

All You Need Is Love! v Berlíně

Pánský kadeřník Barry Hayden využil věhlasu světoznámé liverpoolské ulice Penny
Lane a otevřel zde „Holičství Penny Lane
Liverpool“. Brzy zjistil, že spousta turistů touží po úpravě vlasů právě zde, a tak
v rámci ještě větší propagace zákazníky
po ostříhání, pokud chtějí, vyfotografuje a
snímky umístí na své webové stránky. Beatlemaniaci, chcete-li ostříhat a internetově
pozdravit své přátele, vzhůru do Livouše.

Když se tato zpráva poprvé objevila, byli
vyděšeni nejen fanoušci Beatles. Paul McCartney hned prostřednictvím médií vyzval
k záchraně studia. „Je několik lidí, kteří jsou
s tím studiem již dlouho spojeni a kteří chtějí připravit nabídku k jeho záchraně. Doufám, že s tím dovedou něco udělat, mám
na to místo tolik vzpomínek s Beatles. Je to
stále skvělé studio,“ řekl ex-beatle v rozhovoru pro stanici BBC. Neuvedl však, zda je
připraven sám finančně přispět. Podle listu
Financial Times se cena za studio pohybuje kolem 165 milionů liber. 30 milionů hned
nabídl světoznámý skladatel Andrew Lloyd
Webber. Nakonec byl 23. února komplex
studií Abbey Road vyhlášen chráněnou památkou. V podmínce je uvedeno, že budova
musí i nadále sloužit svému účelu. Rovněž
nepřichází v úvahu změna vnějšího vzhledu. Podle náměstkyně ministerstva kultury
má budova „velký kulturní význam a zvláštní místo v srdcích hudebníků i milovníků
hudby.“ Návrh ležel na ministerstvu už od
roku 2003, ale jeho schválení musel rozhýbat až únor 2010.

Muzikálový životopis Beatles nazvaný All
You Need Is Love! se představí v Berlíně.
Představení se budou konat ve dnech 30.
června až 15. srpna 2010 na Estrel Festival
Center. Americká skupina Twist & Shout v
něm zahraje známé písně Help, Love Me
Do, Yesterday nebo Hey Jude.

Ringo Starr má hvězdu

Nowhere Boy na DVD

V pořadí 2.401 hvězda na světoznámém
chodníku slávy v Hollywoodu byla odhalena
Ringovi Starrovi. Nedaleko něho jsou stejné
symboly Johna Lennona a George Harrisona. Slavný hollywoodský Wall of Fame byl
založen přesně před padesáti lety. Za tu
dobu se stal významnou turistickou atrakcí,
kterou navštíví až 15 milionů lidí ročně.

Film o dětství Johna Lennona nazvaný
Nowhere Boy vyjde v Británii 10. května na
DVD a Blu-ray. Datum vydání ve Spojených
státech a v dalších zemích zatím nebylo
oznámeno. Mezi bonusy se na disku objeví
komentář režiséra, rozhovory, vystřihnuté
scény a několik drobných maličkostí skrývajících se pod tituly Lennon‘s Liverpool nebo
The re-creation of the Quarrymen.

The Barbers Liverpool

Buď práci čest
Ringo Starr neplánuje žádnou velkou oslavu sedmdesátin. Naopak, hodlá v té době
vyrazit na letní turné. Zdroj blízký jubilantovi k tomu dodává: „On si nepotrpí na marnotratné oslavy, večírky. To není jeho styl.
Pokud je schopný hrát pro své fanoušky, je
to pro něho tou největší odměnou, radostí.“

Podepsaný tour program
Program amerického turné Beatles z roku
1964, podepsaný všemi členy skupiny, byl
vydražen za 15.800 dolarů.

Paul McCartney vyrazil na turné
První část pod názvem Up and Coming Tour
strávil v Americe, konkrétně od 28. března
do 5. dubna koncertoval v Glendale, losangeleském Hollywood Bowl, Miami a Puerto
Rico. Další mini turné nazvané Pauls UK &
Ireland Shows je plánované od 12. do 27.
června a Paul při něm zahraje v Dublinu, na
Isle of Wight Festivalu, v Glasgow, Cardiff
a Londýně.

EMI prodává Olympic
Studio Abbey Road je zachráněno, ale EMI
prodává nahrávací studio Olympic, ve kterém nahrávali Rolling Stones, Led Zeppelin
nebo U2. Prodejní cena by měla být kolem
3,5 milionu liber.

Exkluzivní snímky Brouků
Časopis Keep Rockin’ oslavil první výročí
speciálním Beatles vydáním, kde se na 10
stránkách mohli fanoušci pokochat dosud
nezveřejněnými fotografiemi Beatles z let
1963 a 1964 pořízenými Ianem Wrightem.

Muzeum v Tokiu končí
Muzeum Johna Lennona v Tokiu bylo otevřeno v roce 2000 u příležitosti 60. výročí
Lennonova narození. Návštěvnost muzea,
ve kterém je vystaveno kolem 130 předmětů včetně kytar, kostýmů a rukopisů písní,
v průběhu desetiletí neustále klesala. Během prvního roku navštívilo muzeum 124
tisíc lidí, nyní je to už jen kolem 30 tisíc návštěvníků ročně. V září tohoto roku vyprší
smlouva s Yoko Ono, která věci zapůjčila.
Muzeum se rozhodlo smlouvu neprodloužit
a uzavřít své brány.

Allan slavil
První liverpoolský manažer Beatles, Allan
Williams, oslavil 80. narozeniny. Byl jedním
z pilířů vývoje celé Merseybeatské scény a
majitelem klubu Jacaranda, odkud vypravil
první památnou jízdu Brouků za angažmá
do Hamburku – které jim také zařídil.

Vatikánská hitparáda
I Vatikán má svůj žebříček oblíbené hudby
všech dob. Nyní ho zveřejnily noviny L‘Osservatore Romano a první tři místa jsou
následující: 1. Beatles – Revolver, 2. David
Crosby – If I Could Only Remember My
Name a 3. Pink Floyd – The Dark Side Of
The Moon.

Goodbye Jime
Don Was, Ringo, Joe Walsh a Barbara

Kompletní sbírka?
Sir Paul McCartney je jediným Beatlem,
který nemá hvězdu na chodníku slávy v
Los Angeles. A to i navzdory tomu, že je
v Guinnessově knize rekordů uveden jako
nejúspěšnější hudebník a skladatel populární hudby se šedesáti zlatými deskami a
prodejem 100 milionů singlů. U příležitosti
odhalení hvězdy Ringa Starra řekl zdroj z
hollywoodské obchodní komory, která hvězdy uděluje, že: „Paul McCartney je schválený jako držitel hvězdy, takže datum jeho
obřadu se blíží.“

Legendární rockový fotograf Jim Marshall
zemřel náhle 24. března ve věku 74 let. Proslavil se snímky z festivalu ve Woodstocku
a jako jediný fotograf měl přístup do zákulisí posledního koncertu Beatles v sanfranciském Candlestick Parku v roce 1966.

Brenda na eBay
Na eBay byl za 830 liber vydražen notový
papír podepsaný Paulem McCartneym s
věnováním manželce saxofonisty Howie
Casie jménem Brenda. Notový part pochází
z natáčení alba Band On The Run.

Jim Marshall ve Woodstocku 1969

Luboš Červený

