Novinky

z beatlesácké rodinky
Ne Dylanovi
Paul McCartney oznámil, že v dohledné
budoucnosti neplánuje spolupráci s Bobem
Dylanem. Dylan prohlásil, že by rád spolupracoval s bývalými členy Beatles, pokud
by projevili zájem na společném projektu.
McCartney nyní popřel veškeré dohady novinářů: „Myslím si, že je to velký básník a
skladatel, vždycky jsem ho obdivoval. Ale
nejsme typy lidí, jejichž kruh by se vzájemně protínal.“

L‘Amour Et La Paix
Plakát s ručně psaným nápisem L‘Amour Et
La Paix se v aukčním domě Christie‘s prodal za 140 tisíc dolarů. Napsal ho sám John
Lennon během známého montreálského
bed-in v roce 1969. Později ho ještě doplnil
spolu s Yoko svým podpisem a věnoval protiválečnému aktivistovi Benu Apfelbaumovi.

vým umělcem v Británii a je zvěčněn na
albu Beatles Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts
Club Band. Společnost Heart nyní požádala Sony/ATV Music Publishing o povolení
použít na jeho desku verš z písně Being
For The Benefit Of Mr. Kite: „The Hendersons will all be there, late of Pablo Fanque‘s
fair“. A ještě kousek historie: Pablo Fanque
se narodil v roce 1796 v Norwichi, zemřel v
roce 1871 v Stockportu. Původním jménem
se jmenoval William Darby. V letech 18431845 u něho působil William Kite, podle kterého nese píseň Beatles svůj název.

Neúnavný Colin
Po necelých dvou měsících od opravy okolí
a vrat Strawberry Field (viz Novinky v č. 2)
se pustil Colin Unwin do záchrany chátrajícího hrobu Stuarta Sutcliffa na Huytonském
hřbitově v Liverpoolu. Musel narovnat hroutící se žulovou náhrobní desku a opravit pozlacené písmo. Okomentoval to slovy: „Po
smutném příběhu Strawberry Field jsem
chtěl upravit i Stuartův hrob. Je to zapomínaný Beatle, a při tom se významně podílel
na zrodu skupiny. Než se proslavila dvojice
Johna s Paulem, byl tam John a Stuart. Tak
zanedbané místo posledního odpočinku si
nezasloužil.“

Pablo Fanque bude mít desku
V Norwichi bude odhalena pamětní deska
připomínající Pabla Fanquea, který se zde
narodil. Pablo byl prvním černým cirkuso-

Tisíce fanoušků se 9. srpna sešlo v okolí
přechodu na Abbey Road, kde právě před
čtyřiceti lety Beatles pořizovali snímky na
obal svého slavného alba. Nechyběly ani
revivalové kapely. Přijela také replika Lennonova Rolls Royce. Mezi oslavujícími se
objevil i Tony Bramwell, tehdejší cestovní
manažer Beatles: „Kromě Paula a Ringa
jsem jediným žijícím člověkem, který tu
tehdy byl.“ Bramwell zde podepisoval svou
knihu Magical mystery tours: My life with the
Beatles.

Box of vision
Společnost Apple vydá luxusní soubor nazvaný Box of vision. Souprava obsahuje
200 stránek ve velikosti LP desky a obsahuje všechny strany obalů desek Beatles
vydaných v Británii a Spojených státech
od desky Please Please Me po kompilaci
Love. Součástí je také publikace Catalography obsahující kompletní seznamy písní a
další informace z každého vydání. Průvodní
komentář napsal Bruce Spizer. Box of vision je celkově koncipován tak, aby se do něj
dalo vložit chystané remasterované vydání
desek Beatles. Podrobné informace včetně
obrázků a virtuální prohlídky najdete na adrese store.boxofvision.com.

Uncut píše o Beatles

montreálský bed-in

Sláva na Abbey Road

Zářijové číslo časopisu Uncut přineslo 12
stran o Beatles. Na přiloženém CD se pak
nachází 15 písní, které ovlivnily tvorbu skupiny. Najdeme zde mj. Elvise Presleyho,
Eddieho Cochrana nebo Buddyho Hollyho.

Sláva na Abbey Road

Malby pro Seana
V Mansion House, na východopobřežním
americkém ostrůvku Vineyard Haven, se
od 17. do 19. července konala prodejní výstava kreseb Johna Lennona. Ty vznikly v
období, kdy hodně kreslil pro malého syna
Seana. “John miloval moře, ale ne každého
člověka,” řekla Yoko Ono pro list Gazette a
dodala: “Málokdo ví, že John byl umělcem
dříve, než se stal rockerem.”

Zemřel otec Žluté ponorky
Ve věku 75 let zemřel v německém Stuttgartu Heinz Edelmann, autor animovaných
postaviček z filmu Yellow Submarine. Kromě
Žluté ponorky ilustroval obaly knih, včetně
německého vydání Tolkienova Pána prstenů. V roce 1989 zvítězil jeho návrh maskota
pro Expo 92 v Seville. Edelmann se narodil
v roce 1934 v Ústí nad Labem.

Nová píseň Johna Lennona
Po třiceti letech od smrti Johna Lennona se
možná objeví jeho „nová“ píseň. Jedná se o
text Tell Her Now z roku 1966, ke kterému
nyní napsal hudbu jeho syn Julian. Dosud
nezveřejněný text se stal součástí výstavy
White feather: The spirit of Lennon, která
byla otevřena v liverpoolském muzeu Beatles Story.

Beach Boys fanynka

Nowhere boy na festivalu

Beatrice McCartney miluje kapelu 60. let,
ale bohužel pro tatínka Paula to nejsou Beatles, ale američtí Beach Boys. Jak přiznala
její matka Heather listu People Magazine,
největší slabost má dcera pro God Only
Knows z alba Pet Sounds.

Londýnský filmový festival Times BFI, který
se koná ve dnech 14. - 29. října, uzavře film
Nowhere boy. Příběh zachycující dětství
Johna Lennona natočila britská výtvarnice
Sam Taylor-Wood a v hlavních rolích se objeví Kristin Scott Thomas jako teta Mimi a
Anne-Marie Duff jako matka Julia. Mladého Johna, Paula a George ztvárnili Aaron
Johnson, Thomas Brodie Sangster a Sam
Bell.

Všichni milujou Beatles
Celkovým vítězem různých věkových kategorií hudebních posluchačů se stali Beatles. Podle průzkumu Pew Research Centra
měla každá generace svého favorita, ale u
všech se Brouci umístili na čelných místech.
Pro abonenty pod 30 let byl „jedničkou“ Michael Jackson. U třicátníků a čtyřicátníků to
vyhráli Eagles. Kategorie 50 až 64 let volila
Beatles – celkového vítěze – a ti ještě starší
milovali Franka Sinatru. Rock byl oblíbeným
žánrem všech věkových skupin kromě seniorů nad 65 let. Ti preferovali lidovou hudbu a
klasiku. Top 20 dopadla následovně: 1. Beatles 2. Eagles 3. Johnny Cash 4. Michael
Jackson 5. Elvis Presley 6. Rolling Stones
7. Aretha Franklin 8. Frank Sinatra 9. Carrie Underwood 10. Garth Brooks 11. Jimi
Hendrix 12. Bruce Springsteen 13. Mariah
Carey 14. Bob Dylan 15. Jefferson Airplane 16. Nirvana 17. Madonna 18. Coldplay
19. Kanye West 20. Grateful Dead.

Chudák Paul
Od roku 2018 začnou podle amerického
autorského zákona přecházet vydavatelská práva k písním Beatles na jejich autory.
Zákon z roku 1976 se vztahuje na všechna
díla vydaná před rokem 1978, kterým stanovuje 56 let čekací lhůty. Píseň Love Me
Do tak bude například volná v roce 2018,
Let It Be až 2026!!! Práva na písně Beatles
v současnosti vlastní společnosti ATV a
Sony, polovina podílu je součástí dědického
řízení Michaela Jacksona.

Beatles for Sale

V britském Dorchesteru bylo 11. srpna vydraženo pět černobílých fotografií Beatles
za 460 liber. Dosud nezveřejněné snímky
pořídil v 60. letech majitel hotelu v Bridportu, kde tehdy skupina v rámci turné pobývala. Novým majitelem se stal anonymní
telefonní dražitel.

Obleky dle Beatles
Britský návrhář Ben Sherman oznámil novou řadu oděvů inspirovaných Beatles. V
únoru příštího roku se v obchodech objeví
trička, vesty a saka inspirovaná oblečením,
které nosili Beatles.

Výstava věnovaná památce George Harrisona, která byla umístěna v liverpoolské St.
George‘s Hall, musela být předčasně uzavřena. Stalo se tak poté, co neznámý pachatel odcizil raritní fotografii s podpisem.
Jednalo se o fotku z filmu Shanghai surprise, jejíž cena je odhadována na 800 liber.

Radnice se zbláznila!
Londýnské úřady chtějí zrušit přechod před
nahrávacím studiem EMI na ulici Abbey
Road. Z důvodu vysokého pohybu turistů
se toto místo stalo velmi nebezpečným. Od
roku 2000 se zde stalo 22 nehod.

Dětský idol
Bývalá spolužačka Paula McCartneyho,
dnes sedmašedesátiletá Bernice Humphries, ukazuje fotografii z dětského narozeninového večírku, na kterém je zachycen i
tehdy asi desetiletý Paul. “Už si přesně nepamatuji, kdy a kde to bylo, ale domy vypadají jako ty ve Western Avenue, Speke, kde
tehdy Paul bydlel,“ vzpomíná paní Bernice
a dodává „všechny holky jsme do něj byly
zblázněné, už tenkrát měl nádherný hlas.“
Fotografii chce nabídnout paní Humphries
do dražby.

Zcizená fotka

Nejcennější vinylové desky
V žebříčku nejcennějších vinylových desek
se objevují Beatles. Na prvním místě je totiž
album Johna Lennona, které podepsal Davidu Chapmanovi pár hodin před smrtí, druhý je singl Quarrymen That‘ll Be The Day
/ In Spite Of All The Danger, který existuje
pouze v jediném exempláři, třetí je americké vydání alba Beatles Yesterday And Today se slavným řeznickým obalem.

Žlutá ponorka nanovo
Tam někde je Paul

Brouci na prodej
Vstupenka na koncert Beatles 26. října 1962
v prestonském Public Hall byla vydražena
za 700 liber. Jason Cornthwaite, který lístek v aukčním domě Tracks v Chorley dražil,
řekl: „To je zatím jediný známý exemplář na
světě. Jestli je jich více, mají cenu minimálně 700 liber.“ Dále byl ještě za 2,500 liber
prodán neobvyklý autogram George McCartneyho (místo Harrisona) spolu s dopisem od původního majitele Davida Hunta.
Jason k tomu dodal: „George se podepsal
jménem McCartney, tvrdíc, že je Paulovým
bratrem.“

Hrob Eleanor Rigby

Vzácné poklady

George ukraden

Památky stárnou a lidem jejich osud není
lhostejný. Když liverpoolský taxikář Jay
Johnson stále vozil zvědavé turisty k hrobu
Eleanor Rigby na Svatopetrském hřbitově
ve Wooltonu, začal mu pozvolna vadit zubožený stav tohoto pietního místa. A tak se
teď bratr místní hudební legendy Hollyho
Johnsona ve spolupráci s obecní radou
snaží sehnat potřebné peníze na opravu tolik vyhledávané turistické atrakce spojené s
fenoménem Beatles.

11. září oficiálně ohlásila společnost Walt
Disney Company, že ve spolupráci s Apple
Corps převede film Yellow submarine do 3D
podoby. Režírovat ho bude oskarový Robert Zemeckis. Remake animovaného filmu
z 60. let bude obsahovat 16 písní v podání
Beatles, nebude se tedy jednat o žádné coververze. Datum premiéry zatím není stanoveno, ale předpokládá se začátek roku
2012.

A life in a day
Další chystaný film o Beatles, tentokrát zaměřený na osobnost jejich manažera Briana
Epsteina, se bude jmenovat A life in a day.
Produkovat ho bude David Permut, který
momentálně jedná o použití písní Beatles.

Průzkum oblíbenosti
Téměř čtvrtina Američanů, jak ukázal průzkum veřejného mínění, nemá ráda Beatles. Nejoblíbenějším členem skupiny je
jednoznačně Paul McCartney (30% hlasů)
následovaný Johnem Lennonem (16%),
Georgem Harrisonem (10%) a Ringem
Starrem (9%). John Zogby z agentury, která
průzkum prováděla, poodhalil ještě některé
údaje. Například, že McCartney bodoval s
písněmi o lásce a s Yesterday. U Johna Lennona je zase zajímavé, že ho upřednostňovali lidé, kteří nikdy nechodí do kostela.

Zeď slávy se rozrůstá
Liverpoolská zeď slávy na Mathew Street
má nový přírůstek. Plaketu World’s Greatest Beatles Artist obdržela na letošním Beatle Weeku americká výtvarnice Shannon.
Autorka 110 obrazů pro zdejší Hard Days
Hotel převzala toto ocenění od šéfa Cavern
Clubu Billa Heckla.

Perný den vychází na Blu-ray
9. září vyšla ještě jedna věc z dílny Beatles.
Jedná se o film A Hard Day‘s Night, který
vydala společnost Alliance Video na nosiči
Blu-ray. Zatím je ke koupi pouze v Kanadě
a nosič si lze objednat přes tamní Amazon.

Abbey Road na prodej

V Guardianu se dali práci a prošli všechny
texty písní Beatles. Výsledkem je žebříček
nejpoužívanějších slov. Nikoho ale nepřekvapí následující pořadí (od prvního místa):
you, I, the, to, me, and, a, love, my, in, be,
it...

Tabulka s označením londýnské ulice Abbey Road je na prodej v aukci na eBay
společně s dalšími čtyřiceti označeními ulic
čtvrti Westminster. Kovová tabulka nacházející se nedaleko populárního přechodu
musela být sundána v roce 2007, protože
nebyla téměř vidět mezi vzkazy fanoušků
Beatles. Tabulky se nyní rozhodli městští
úředníci prodat, aby tak získali peníze na
budování silnic. Není to nový nápad, už v
červenci tímto způsobem vydělali přes 18
tisíc liber prodejem značek ze čtvrti West
End.

Aukce časopisu

McCartney – živě!

Nejčastější slova

Časopis z roku 1966 podepsaný Johnem
Lennonem, jenž obsahoval článek o tom, že
Beatles jsou populárnější než Ježíš, byl na
RRAuction.com vydražen za 12.713 dolarů.
Šťastným majitelem se stal newyorský lékař
Ron Grelsamer.

Nové živé album Paula McCartneyho by
mělo vyjít 15. listopadu 2009. Jedná se o
sestřih tří koncertů na Citi Field Stadiu v
New Yorku z 17., 18. a 21. července 2009.
Kromě audio záznamu na CD bude v sadě
i obrazové DVD.

Aukce automobilu
Replika Harrisonova vozu Mini Cooper S z
roku 1966 byla vydražena za 23 tisíc liber.
Výtěžek šel na konto Georgeova Material
World Charitable Foundation.

Shannon s plaketou

Slavnější než Ježíš
Více než čtyřicet let po slavném výroku
Johna Lennona, že Beatles jsou slavnější
než Ježíš Kristus, se jeho slova naplnila.
Důkazem je podle britského listu The Daily
Telegraph analýza pojmů, po kterých lidé
pomocí vyhledávače Google pátrali na internetu. Za poslední čtyři týdny totiž počítačoví uživatelé skupinu Beatles na obrazovku vyťukali častěji než Ježíše Krista.

Beatles v Polsku
Ulice ve čtvrti Smogorzewie, nedaleko polské Toruně, bude pojmenována po Beatles.
V pondělí 24. srpna to oznámila místní stanice TVN24. Zároveň má být na této 13 km
dlouhé ulici instalována pamětní deska věnovaná všem čtyřem členům skupiny.

Beatles na hitparádě
Jen ve Spojených státech se za pět dní
(do 13. září) prodalo celkem 626 tisíc remastrovaných desek Beatles. Nejprodávanější deskou byla Abbey Road (3. místo v
Billboardu), které se prodalo 89 tisíc kusů,
na 5. místě je Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts
Club Band s celkovým počtem 74 tisíc
prodaných kopií. Pro úplnost další čísla o
prodejích: dvojalbum The Beatles - 60 tisíc
kusů (7. místo v Billboardu), Rubber Soul
- 58 tisíc (8. místo v Billboardu), Revolver 46 tisíc (10. místo v Billboardu), Help! - 39
tisíc, Let It Be - 32 tisíc, Past Masters - 31
tisíc, Magical Mystery Tour - 30 tisíc, A Hard
Day‘s Night - 29 tisíc, Please Please Me 23 tisíc, With The Beatles - 22 tisíc, Beatles For Sale - 21 tisíc. Nejméně prodávaná
je Yellow Submarine - 14 tisíc kusů. Co se
týká kompletních boxů, tak stereo boxů se
ve Spojených státech prodalo 26 tisíc kusů
(15. místo v Billboardu), mono boxů 12 tisíc
(40. místo v Billboardu).

Vydražený časák

Brouci jedou
Rekordní prodejnost zaznamenává dlouho
očekávaná reedice studiových alb Beatles.
Za prvních pět dní od jejich vydání počátkem září 2009 si jich zákazníci v Severní
Americe, Japonsku a Velké Británii koupili
více než 2.25 milionů. O nadčasovosti jejich
tvorby a unikátním postavení na hudebním
poli svědčí i současné umístění všech alb
na hudebních žebříčcích po celém světě.
Ve Spojených státech se pět titulů objevilo v Top 10 hitparády Billboard, nejlépe se
prodávalo album Abbey Road. V Británii se
do Top 10 dostala čtyři alba, v Japonsku se
všech 14 alb (i oba boxy) umístilo v Top 25.
V Kanadě obsadili Beatles 15 míst v Top
20, Francie hlásí tři alba v Top 10, Španělsko má ve své hitparádě 13 alb, Austrálie
14 alb, Argentinskou Top 10 okupuje sedm
titulů Beatles a oba kompletní boxy jsou 3. v
německé hitparádě.

Paul McCartney v EU
Evropští politici pozvali Paula McCartneyho, aby pronesl řeč během summitu Evropské unie v Copenhagenu. Summit o klimatických změnách se uskuteční 7. 12. 2009.

Olivia Harrison s originálem a replikou

Lucka zemřela
Ve věku 46 let zemřela Lucy O´Donnellová,
spolužačka Juliana Lennona. Obrázek, který před více než čtyřiceti lety nakreslil syn
Johna Lennona, posloužil jako inspirace k
písni Lucy In The Sky With Diamonds. „To
je Lucka na obloze s diamanty,“ vysvětlil
Julian svému otci, když obrázek přinesl ze
školy. Sama O´Donnellová před dvěma lety
BBC potvrdila, že byla inspirací k písni. Příčinou úmrtí byla zhoubná choroba imunitního systému.

Backbeat muzikálově
Film Backbeat, který byl natočen v roce
1994 a popisuje hamburské zážitky skupiny
Beatles, bude ztvárněn jako muzikál. Počátkem příštího roku by se měl premiérově
objevit v Citizens Theatre v Glasgow. Produkovat ho bude, stejně jako původní film,
Iain Softley. Zatím není známo, jaké bude
herecké obsazení nového muzikálu.

Luboš Červený

