Novinky

z beatlesácké rodinky
Katalog písní Beatles

Liverpool 2008 odstartoval

Katalog písní Beatles se otevřel pro podnikání. Doposud se písně Beatles objevovaly
v reklamách velmi výjimečně, a i ve ﬁlmech
bylo nutné, aby je znovu natočil jiný interpret. Od letošního roku je možné použití
původních verzí. Podle správců písňového
katalogu Beatles má tento krok přispět k
propagaci skupiny u mladší generace. Firma Sony/ATV Music očekává nabídku kolem pěti miliónů liber. I když není nutný souhlas dosud žijících členů Beatles, výkonný
ředitel Martin Bandier prohlásil, že cítí morální povinnost projednat použití s Paulem
McCartneym, Yoko Ono, Ringem Starrem a
Harrisonovými.

Koncertem za účasti kolem 600 hudebníků,
akrobatů a dětských zpěváků začala 11.
ledna v Liverpoolu série akcí, na kterých
město uctí rozhodnutí Evropské unie, že
je evropskou kulturní metropolí roku 2008.
Hlavní hvězdou zahajovacího večera se
stal místní rodák a bývalý bubeník Beatles
Ringo Starr, který na koncertu pod širým
nebem představil zbrusu nové album Liverpool 08. Tucet skladeb, které složil společně
s Davem Stewartem ze skupiny Eurythmics,
označil za poctu rodné čtvrti a za svou malou hudební biograﬁi.

Paul McCartney popřel, že by se ke konci minulého roku podrobil operaci srdce a
označil tuto zprávu za novinářský výmysl.

Linda v Londýně

Ringo s Davem Stewartem

Doma jen jednotlivě
Ringo Starr vyloučil, že by ještě někdy hrál
s Paulem McCartneym. Reagoval tak na
dotazy, jestli se tak nestane například při
letošních koncertech v rámci oslav jejich
rodného Liverpoolu. „Není žádná šance, že
bychom se Paul a já dali opět dohromady.
Navíc by to bylo těžké, protože dva z nás již
tady nejsou,“ řekl Starr před oﬁciálním zahájením liverpoolského roku kultury.

Nemoderní Ringo
Ringo Starr nesnáší moderní techniku a
dělá všechno možné, jen aby se vyhnul
používání mobilních telefonů a počítačů.
Trvá na tom, že nemá zájem posílat e-maily svým známým. „Nepíši e-maily i když mi
lidé stále mailují. Mám mobilní telefon, ale
nenosím ho s sebou,“ uvedl Starr v britské
show Jonathana Rossa.
Yoko Ono před busem

Goodbye Helpáku
19. února ve věku 82 let zemřel David Watkin, kameraman druhého beatlesáckého
ﬁlmu Help! a snímku Jak jsem vyhrál válku
s Johnem Lennonem. V roce 1985 získal
Watkin Oskara za ﬁlm Out Of Africa.

1. dubna 2008 se na pultech obchodů objevil nový titul na DVD. Je jím televizní interview Johna Lennona. 25. dubna 1975 se
Lennon objevil naposledy v televizi, a to v
pořadu The Tomorrow Show With Tom Snyder. John Lennon tehdy zcela otevřeně hovořil o svých zkušenostech s drogami, rozpadu Beatles, o problémech s americkými
imigračními orgány atd. Titul nazvaný The
Tomorrow Show With Tom Snyder: John,
Paul, Tom & Ringo vyjde na dvou DVD a
bude navíc obsahovat rozhovor s Ringem
z roku 1981 a rozhovor s Paulem a Lindou
z roku 1979.

McCartney dementuje

Lennon tour bus
Yoko Ono představila 8. ledna hudební
vzdělávací autobus, který je věnován památce Johna Lennona. Autobus, který byl
poprvé představen v Las Vegas, má v sobě
uschováno nahrávací studio. V průběhu letošního roku projede Spojené státy a Kanadu a poučí děti o tom, jak vznikají nahrávky
písniček. Mezi sponzory tohoto turné patří i
Apple nebo Maxell.

John, Paul, Tom & Ringo

V londýnské Galerii Jamese Hymana na
Savile Row pořádá Paul McCartney výstavu fotograﬁí své první ženy Lindy. „Výstava
představující průřez Lindiny fotograﬁcké
tvorby se už dlouho odkládala. Proto mě
potěšilo, že se uskuteční,“ citovala agentura Reuters McCartneyho. „James Hyman,
moje dcera Mary a já jsme na tom pracovali tři roky. Výsledkem je citlivý výběr děl,
která skutečně potvrzují její obrovskou výkonnost jako fotografky. Snímky neukazují
jen její umělecký talent, ale i velké sepjetí s
kulturou té doby. Nikdy se nebála vytyčovat
si náročné úkoly,“ uvedl McCartney. Výstava
představuje fotograﬁe Lindy McCartneyové
z období od 60. let až po konec 90. let minulého století, včetně snímků, které dosud viděl málokdo. Mezi fotograﬁemi jsou portréty
Jima Morrisona, Janis Joplin, Johna Lennona, Micka Jaggera, ale i krajinky, interiéry
a záběry z rodinného života. V limitovaném
nákladu a s certiﬁkátem o jejich pravosti,
podepsaným Paulem McCartneym, budou
snímky nabídnuty i k prodeji. Výstava potrvá
od 24. dubna do 7. června.

Pětinásobný dědek
Popáté dědečkem se stal 8. ledna Paul
McCartney, když mu šestatřicetiletá dcera
Stella porodila vnuka jménem Beckett Robert Lee. Ten má již skoro tříletého brášku
Millera Alasdhaira Jamese a roční ségru
Bailey Lindu Olwyn. McCartney má také
dva vnuky od starší dcery Mary – osmiletého Arthura Alistaira a pětiletého Eliota.

Paul se Stellou a Jamesem

Lennonovské ikony

Paulova plastika

Album Love získalo Grammy

Kulaté brýle se zanedbaným vousem Seana Lennona a velký černý klobouk jeho přítelkyně Kemp Mull, na snímku pořízeném
na začátku roku v New Yorku, silně připomínaly obdobnou kompozici Johna Lennona
s Yoko Ono z Paříže roku 1969. Navzdory
téměř 40ti letům, oddělujícím oba snímky, je
podoba mezi oběma páry zvláštní.

Paul McCartney koncem minulého roku
podstoupil na jedné přední plastické chirurgii v New Yorku celkové omlazení obličeje
spojené s odstraněním jemných vrásek
kolem úst a očí. Důvodem tohoto zákroku
je určitě i jeho nová láska, o sedmnáct let
mladší herečka Rossana Arquettová. „Jeho
obličej dnes vypadá mladistvě a svěže. Odstranili mu nejmarkantnější vrásky a tukové
přebytky kůže. Plastiku prodělaly i jeho horní
a dolní víčka, čímž se mu projasnil pohled,“
vyjmenoval zásahy do Paulova vzhledu londýnský plastický chirurg Alex Karidis, který
zároveň potvrdil, že na zpěvákovi byla podle
jeho názoru odvedena prvotřídní práce.

Beatles slavili úspěch na Grammy. Za album Love získali ocenění v kategorii Filmová hudba. Cenu převzali producenti George
Martin se synem Gilesem a Ringo Starr.
Předběhli tak českou zástupkyni Markétu
Irglovou, která byla nominována společně
s Glenem Hansardem za hudbu k ﬁlmu
Once.

Starbucks v Beatles Story

Sean s Kemp

a

John s Yoko

Dosud nevydaný materiál
Jak to vypadá, mají se fanoušci Beatles na
co těšit. Miamská společnost Fuego Entertainment získala záznam doposud nevydaného koncertního vystoupení Beatles,
které se uskutečnilo v roce 1962 v hamburském Star Clubu. Originální kazetu tohoto
koncertu odkoupil Jeffrey Collins z britské
bookingové agentury Collins Organization.
Plánoval nahrávku použít na propagaci Star
Clubu v Británii a Beatles v jiných klubech.
Chlapci však mezi tím podepsali smlouvu s
EMI a po velkých úspěších v následujících
letech bylo zřejmé, že takovouto propagaci
nebudou potřebovat. Po více než čtyřiceti
letech pan Collins uzavřel smlouvu s Fuego
Entertainment, na jejímž podkladě by mělo
již brzy vyjít CD, které nabídne patnáct dosud neslyšených skladeb. Podle dostupných informací bude album kromě známých
hitů Twist And Shout, či I Saw Her Standing
There obsahovat i coververzi Lovesick Blues od Hanka Wiliamse v podání Paula McCartneyho nebo Do You Believe Maurice
Williamse v úpravě George Harrisona.

Stále zamilovaný Ringo
Populární důchodce Ringo Starr (67) stále
mladě vypadá díky pravidelnému cvičení a
krásné manželce. Barbora Bachová si prý
zaslouží, aby se kvůli ní vzpíral procesu
stárnutí. „Pracuji na sobě, mám trenéra, hlídám si co jím a jsem zamilovaný do krásné
dívky. A to mě drží mladým,“ uvedl Ringo na
lednové talk show Larryho Kinga.

Nadnárodní společnost Starbucks otevírá
restauraci v Liverpoolu. Novou pobočku najdete přímo v Albertových docích v muzeu
Beatles Story. Zabírá plochu 2500 čtverečních stop a bude vyzdobena ve stylu 60. let
s mnoha memorabiliemi Beatles.

Pinta u Ringa
Linda Kelly, nová majitelka Empress na
High Park Street v liverpoolské čtvrti Dingle
doufá, že v rámci letošních městských oslav
přiláká do nově otevřené hospůdky, proslavené obalem Ringova alba Sentimental
Journey, nejen spoustu fanoušků Beatles,
ale hlavně místního rodáka ze sousední
ulice Admiral Grove - Ringa Starra. Lokál
je pochopitelně plný vzpomínek na slavné
Brouky.

Ringo Starr a George Martin na Grammy

Abbey Road v Miami
Lenny Kravitz, který vlastní mixážní pult ze
studia Abbey Road, chce duet s Paulem
McCartneym. „Všechna alba Beatles byla
mixována na tomto zařízení. Získal jsem ho,
když jsem s prvním albem Let Love Rule
(1990) přišel k nějakým penězům. Je to neuvěřitelný kus výbavy. Stálo mě to všechny
prachy, ale kdybyste mi dnes nabídli 10 miliónů dolarů, neprodal bych ho. Když vidíte
obrázky Johna Lennona, sedícího u tohoto
pultu, tak víte, že je to neprodejné. Chtěl
bych sem do Miami dostat Paula McCartneyho a nahrát s ním píseň. A namixovat ji
jako za starých časů,“ svěřil se Lenny.

Maharishi Mahesh Yogi

Linda Kelly v Empressu

Slavný guru skupiny Beatles Maharishi
Mahesh Yogi zemřel v úterý 5. února v holandském městě Vlodrop. Bylo mu 91 let.
Jeho tiskový mluvčí Bob Roth oznámil, že
Maharishi odešel v míru kolem sedmé hodiny večerní.

Pozdě, ale přece

La Fortuna končí

Po třiačtyřiceti letech chce Izrael odčinit
svůj dluh vůči Beatles. Ministerstvo zahraničí chce pozvat dva žijící členy slavného
kvarteta a příbuzné dvou už mrtvých kolegů ke květnovým oslavám 60. výročí vzniku
židovského státu. Všichni navíc dostanou
omluvné dopisy za to, že politické vedení v
roce 1965 odmítlo dát skupině povolení ke
koncertu na jejich území. Panovaly obavy,
že by skupina rozcuchaných mladíků s nevázanou a hlasitou hudební produkcí mohla
zkazit izraelskou mládež.

Newyorská kavárna La Fortuna, známá i z
obalu Lennonova singlu Nobody Told Me,
se zavírá. Během tří desetiletí provozu si
získala věhlas a stálou klientelu. Přitahovala i Johna Lennona s Yoko Ono z nedaleké
Dakoty. Interiér podniku zdobily podepsané
obrázky známých hostů, nashromážděné v
průběhu let. Nechyběl ani Johnův s Yoko.
Kus původní atmosféry a ducha let minulých
zmizel. A s nimi i vzpomínka na Johna.

Ringo chystá nové album

Ringo s manželkou - New York 2008

Ringo Starr využívá naplno své popularity.
Už v březnu se na trhu objevil nový titul
Sessions. Vydala ho společnost Koch Records a jedná se o nahrávky v prostorovém
zvukovém formátu 5.1, a to i v DTS. Součástí dvou diskového balení je i klasické CD
s novými mixy pro přehrání na běžném CD
přehrávači.

La Fortuna

Ecce Cor Meum na DVD
V září 2006 vyšlo McCartneyho čtvrté album klasické hudby Ecce Cor Meum. V pátek 3. listopadu mělo světovou premiéru ve
vyprodané londýnské Royal Albert Hall. V
květnu 2007 převzal Paul McCartney cenu
Brit Awards za nejlepší klasické album. A letos 4. února se záznam premiéry objevil na
DVD, které vydala společnost EMI. Na tomto
koncertu byla skladba zahrána ve stejném
obsazení jako na albu. DVD navíc obsahuje
dokument o vzniku tohoto díla včetně exkluzivního rozhovoru s Paulem McCartneym.
Podíváme se také do studia Abbey Road
na průběh nahrávání i do zákulisí přípravy
premiéry v Royal Albert Hall.

A Day In The Life
V limitované edici pouhých 750 kusů vydal 19. února Genesis Publications knihu
s fotograﬁemi Beatles nazvanou A Day In
The Life. Jedná se o kolekci 24 fotograﬁí,
které pořídil Michael Ward 19. února 1963
v Liverpoolu. Bylo to přesně v den, kdy se
Please Please Me stala jedničkou v britské
hitparádě. Každý výtisk 64-stránkové knihy,
vytištěné na ručním papíře, bude vlastnoručně podepsán autorem a opatřen pořadovým číslem. Cena byla stanovena na
450 liber. Fotograﬁe byly zároveň k vidění
v londýnské galerii Square One, a to od 19.
února do 4. března.

Kniha fotograﬁí Beatles

Hard Day’s Night otevřen

Obal knihy o Heather Millsové

Beatles ve vesmíru
Píseň Beatles Across The Universe se od
4. února rozléhá celým vesmírem. Americká
vesmírná organizace NASA tím chce oslavit
nejen 50. výročí svého vzniku a vyslání první družice do vesmíru (Explorer 1), ale také
40. výročí nahrání této písně Beatles. Vysílače NASA píseň vypustili v 19.00 hodin k
Polárce, která je vzdálena 2,5 kvadriliónů
mil od Země. Píseň tam dorazí za 431 let,
tj. v roce 2439. „Skvělý nápad! Pozdravujte
ode mne mimozemšťany,“ komentoval akci
NASA Paul McCartney. Další informace
najdete na adrese www.acrosstheuniverseday.com.

1. února se poprvé otevřely dveře prvního
tématického hotelu Beatles. Ten byl vybudován v Liverpoolu, je čtyřhvězdičkový a nese
název Hard Day‘s Night Hotel. Nachází se
na rohu ulic North John Street a Mathew
Street, poblíž legendárního Cavern Clubu.
K dispozici je celkem 110 pokojů a dvě luxusní střešní apartmá. Součástí každého
pokoje je originální obraz na motivy Beatles
od americké umělkyně Shannon. Víkend
(dvě noci) strávený v takové „beatle“ ložnici vás ve dvou přijde na 340 – 650 liber,
apartmá 1.300 liber. Od přízemní recepce
až po střešní apartmány, včetně fasádních
ozdob, je všudypřítomný duch Beatles ve
formě fotograﬁí, obrazů, soch či memorabilií. V restauraci Petera Blakea, autora obalu
„Seržanta Pepře“, jsou umístěny i ukázky
samostatných obrazů jednotlivých účastníků ikonického obrazu z kultovního alba. Hotel má i svatební kapli, vyzdobenou snímky
Brouků s manželkami, a licenci k oddávání.
Chcete-li mít originální svatbu v Beatles stylu, neváhejte. Začátkem února bylo již registrováno šest zájemců.

Sir Cliff Richard, britská popová jednička
před nástupem Beatles, spustil udivující
útok na muziku Brouků. Prohlašuje, že jejich
kytarová sóla byla hrozná, falešná. Říká:
„Ano, ještě teď, když je poslouchám, jsou
některé kytary rozladěné, to je neuvěřitelné.
Nemohl jsem věřit tomu, že při tak vyspělém technickém vybavení studia nemohli
některé hotové věci předělat s naladěnou
kytarou.“ Sir Cliff zřejmě těžce nese, že kritici zaznamenávající historii rocku ho nějak
opomíjejí. Nezapomněl si ani postesknout:
„Já jsem jednou z prvních hvězd popu. To
mi nikdo nemůže upřít. Já jsem prodal více
singlů než nejen Elvis, ale kdokoli jiný.“

Cliff Richard

Film Mhari and the Lennons

Platinový McCartney
Poslední album Paula McCartneyho nazvané Memory Almost Full je ve Spojených
státech platinové. To znamená, že se ho
prodalo přes milión kusů.

Heather Millsové se citelně snížily šance
na úspěch v rozvodovém řízení s Paulem
McCartneym. Před ﬁnálem totiž došlo k
zveřejnění pikantních informací z intimního
života Heather. Ze zpráv vyplývá, že Millsová podváděla Paula v době, kdy ještě žili ve
spokojeném manželství. Její exmilenec Tim
Steel vypověděl deníku News of the World,
že od Heather získal přezdívku „Muž, co
může čtyřikrát za noc“. Podle jeho slov byla
Millsová přímo nenasytná a schopná rychle dosáhnout orgasmu. Jak tyto informace
ovlivní konečnou výši odstupného, se uvidí
brzy.

Falešní Beatles

Heather Mills knižne
Ke konci minulého roku se na pultech obchodů objevila nová kniha. Titul The Unsinkable Heather Mills: The Unauthorized
Biography of the Great Pretender napsal
známý spisovatel biograﬁí celebrit Neil
Simpson. Kniha popisující život Heather
Millsové od jejího narození až po rozvod s
Paulem McCartneym je zatím k mání pouze
v angličtině.

Heather vs. Paul

Interiér hotelu

Nedávno probleskla zpráva, že je větší šance na to, aby se původní hudba Beatles objevila ve ﬁlmech apod. Vše ale nevypadá tak
růžově, protože Yoko Ono zamítla žádost o
použití písní Johna Lennona v novém ﬁlmu
o jejich cestě do Skotska v roce 1969. Zdůvodnila to tím, že tato dovolená v ní vyvolává špatné vzpomínky. Film má nést titul
Mhari And The Lennons a autorem scénáře
je Derek Yeaman. V souvislosti s tím se objevil k prodeji lístek z nemocnice v Golspie,
který je podepsán Johnem Lennonem.

Jedl jsem mrože

Tak byla uvedena na trh nová zmrzlina
ﬁrmy Ben&Jerry’s s názvem Imagine
Whirled Peace. Kelímkové balení této
karamelové pochoutky je potištěno
kresbou a podpisem Johna Lennona.

Johnova zmrzlina

Zklamaný Ozzy

Paul McCartney zklamal hudebního
kolegu Ozzyho Osbourna, když odmítl nabídku společného vystoupení na
udělování cen Brit Awards. Paul se nakonec rozhodl pro sólové vystoupení.
„Buď můžu předvést něco senzačního,
anebo několik dobrých věcí – já jsem
si vybral to druhé,“ uvedl McCartney.
„Jsem šťastný, že nabídnu něco, v co
věřím, že se bude publiku líbit,“ dodal
exbeatle. Nakonec 20. února předvedl patnáctiminutový blok s písněmi
Dance Tonight, Live And Let Die (jako
vzpomínku na Lindu), Hey Jude (jako
vzpomínku na Johna), Lady Madonna,
Get Back a obdržel Cenu za mimořádný přínos hudbě.

Story vlastní Merseytravel

Liverpoolské muzeum Beatles Story
mění vlastníka. Koupila ho totiž dopravní společnost Merseytravel. Město si od tohoto počinu slibuje zvýšení
turistického ruchu a rozšíření muzea
do dalších prostor Albertových doků,
které Merseytravel vlastní.

Norman Smith

Další smutná zpráva pro fanoušky Beatles. Ve věku 85 let zemřel 3. března
zvukový mistr ze studia Abbey Road
Norman Smith. Podílel se na výsledném zvuku nahrávek Brouků od jejich
prvotin až k albu Rubber Soul.

Paul s Jamesem koncertně

Po spolupráci Paula McCartneyho se
synem Jamesem na přípravě jeho debutového alba by mělo následovat i
živé rodinné vystoupení. Zdroj blízký
Jamesovi uvedl: „James si chce některé písně vyzkoušet na pódiu společně
s otcem. Mělo by k tomu dojít v blízké budoucnosti a je jasné, že Paulovi
se tento nápad líbí.“ Avšak někteří fanoušci budou asi zklamaní, protože nemohou doufat v nějaký mega-koncert.
Hlavně proto, že James se chce zatím
vyhnout přílišné pozornosti. Zdroj dodává: „James nebude chtít velký koncert, protože se nerad rozčiluje a čím
menší koncert, tím méně starostí. Tak
to bude asi trochu tišší než na velkých
Paulových koncertech. Ale myslím, že
ani jednomu to nebude příliš vadit.“ Nebude to však poprvé, co se tato dvojice
objeví společně na jednom pódiu. Už
v roce 2005 se James připojil k otci a
doprovázel ho na turné po USA.

kroví čtyřposchoďové budovy na Green Street č. 57 v Mayfair. Nyní jsou tyto
prostory, známé i z mnoha fotograﬁí
Brouků, na prodej za nabídkovou cenu
1,75 milionů liber. Peter Bevan, realitní
agent aukční síně Sotheby’s řekl: „Nynějším majitelem je americký ﬁnančník z Kalifornie, který zděděný byt po
příbuzném už nepotřebuje, a proto ho
chce prodat. Když zde bydleli Beatles,
měli k dispozici pouze tři malé ložnice
se společnou koupelnou. Interiér bytu
byl později zrenovován a nyní zde najdete dvě ložnice, kuchyň, jídelnu a dvě
koupelny.“

Byt na Green Street po rekonstrukci

Aukce alba Rolling Stones

James se slavným otcem

Zahrajte si s Beatles!

Kdo se chce naučit zahrát písně Beatles, má nyní skvělou příležitost. Na internetu se objevil nový projekt iVideosongs.com. V autorském týmu je také
Giles Martin, syn producenta George
Martina. Nový web bude obsahovat videolekce, které zájemce naučí zahrát
si jejich oblíbenou píseň. Klipy s lekcemi vznikly ve studiu Abbey Road.

Útok na Ringa

Při lednové návštěvě rodného Liverpoolu rozhněval Ringo Starr místní patrioty, hrdé na spojení tohoto města s
Beatles. Slavný bubeník v televizi řekl,
že zde byl nula a musel odejít, aby si
vybudoval hudební kariéru. Tím rozjel
vlnu vandalismu, která se přenesla na
místa, kde mu byla v minulosti vzdána
pocta. Posprejovaná tak byla pamětní
tabule na bývalé základní škole. Obdobně dopadl i jeho podpis u školního
hřiště s názvem Starr Field, doplněný
označením „zrádce“.

Album Rolling Stones s názvem Black
And Blue se v dražbě prodalo za 4000
liber. Zajímavé pro nového majitele
bylo tím, že se na jeho obal podepsali
nejen Mick Jagger, Keith Richards, Bill
Wyman a Ronnie Wood, ale také John
Lennon, Yoko Ono, Paul a Linda McCartneyovi a George Harrison. K podpisům došlo v roce 1976 při oslavě příchodu Ronnieho Wooda ke Stounům.

Výstava z Abbey Road

Nová výstava týkající se Beatles je k
vidění v kalifornském Calsbadu. Místní muzeum hudební tvorby vystavuje
předměty z nahrávacího studia Abbey
Road. Návštěvníci tak mohou slyšet
písně Beatles na původních studiových reproduktorech, na kterých je
poslouchali při nahrávání členové skupiny. Vystaven je také osmistopý magnetofon, na kterém bylo nahráno dvojalbum The Beatles. Zvukový inženýr
John Kurlander zapůjčil sérii tabulek
z roku 1966, které ukazují, na jakém
vybavení v té době Beatles nahrávali.
Dále tu najdete mikrofony, zesilovače a
další věci nezbytné pro chod nahrávacího studia. Výstava trvá do července
letošního roku.

Byt Beatles na prodej

Norman Smith za mixážním pultem

Na podzim 1963 se Beatlemánie rozjela naplno a bylo potřeba vyřešit londýnské ubytování skupiny. Jediný byt,
ve kterém bydleli členové Beatles spolu, našel manažer Brian Epstein v pod-

Mikrofon ze studia Abbey Road

Liverpoolský maratón

Tři a půl tisíce běžců se v neděli 2.
března zúčastnilo tzv. Půlmaratónu v
Liverpoolu. Při jeho letošním 15. ročníku vzdali pořadatelé hold Beatles. Na
okruhu o délce 13,1 míle byla každá
míle označena cedulí s názvem písně
Brouků. Start i cíl byly v Sefton Parku s
titulem Come Together. Další míle byly
značeny následovně: 1. I’ll Be On My
Way, 2. The Long And Winding Road,
3. Don’t Pass Me By, 4. All Together
Now, 5. I Feel Fine, 6. Why Don’t We
Do It In The Road, 7. With A Little Help
From My Friends, 8. It Won’t Be Long,
9. I Should Have Know Better, 10. Ask
Me Why, 11. I’m So Tired, 12. Don’t Let
Me Down, 13. The End.

Beatles před objektivem

Fotografka Nancy Lee Andrews vydala
knihu A Dose of Rock’n’Roll. Více než
300 snímků, včetně textů, představuje rockové hvězdy jako Erica Claptona, Keitha Moona, ale hlavně Beatly
– Johna Lennona, George Harrisona a
Ringa Starra. S posledně jmenovaným
spolupracovala Nancy Lee i na obalech jeho alb Ringo 4th a Bad Boy.

Australský dům na Hamilton Island,
který zakoupili Harrisonovi koncem 80.
let, byl prodán za 8 miliónů dolarů.

Bonda už ne

Jedna spolupráce na ﬁlmu o agentovi
007 Jamesovi Bondovi prý Paulu McCartneymu stačí. Na úspěch bondovky
Live And Let Die z roku 1973 už její
autor navazovat nechce, a proto spolupráci na titulní písni k novému dílu s
názvem Quantum Of Solance odmítl.
Jako interpretku budoucí bondovky
McCartney doporučuje zpěvačku Amy
Winehouse.

Další vnouče

Paul McCartney se stane šestinásobným dědečkem. Jeho dcera Mary nechce zůstat pozadu za svou mladší
sestrou Stellou a čeká také třetí dítě.

McCartney rozveden

„Je konec, ano,“ potvrdila Millsová,
když vycházela ze soudní budovy po
tříhodinovém jednání. Soudce jí přiřkl
částku 24,3 miliónů liber, čímž uzavřel
dlouho táhnoucí se rozepře hvězdného páru. Po vynesení rozsudku nespokojená Heather v návalu zlosti chrstla
sklenici vody na Paulovu právničku,
strůjkyni její prohry.

Harrisonův dům prodán

Ringo s Nancy Lee Andrews

Liverpoolská aukce

Unikátní plakát z vystoupení Beatles
pro členy svého fanklubu 5. dubna
1962 v Cavern Clubu bude nabídnut v
aukci za 6.000 dolarů. Draženy budou
i Lennonovy kalhoty za 2.000 dolarů.
Oba předměty v současnosti vlastní
manažer liverpoolského Beatles Shopu Stephen Bailey. Výroční aukce se
uskuteční 24. srpna v liverpoolském
LIPA. Plakát podepsaný Brouky, ještě
s Petem Bestem, tenkrát získala Baileyho matka. Kalhoty jsou zase darem
Johnovy první ženy Cynthie.

Beatles v černém

24. března podlehl ve věku 66 let rakovině plic Neil Aspinall. Liverpoolský
spolužák Paula McCartneyho a George Harrisona se v týmu Beatles propracoval od řidiče dodávky až k řediteli Apple Corps. Ltd. Poslední hodiny
u jeho lůžka v newyorské nemocnici
Sloan-Kettering strávil kromě rodiny i
Sir Paul.

Má Beatles plné zuby

Paul s právničkou Fionou Shackleton

Nové muzeum Beatles

V Liverpoolu se plánuje otevření druhého muzea Beatles Story. Mělo by se
nacházet na nábřeží a být součástí nového terminálu v Pier Head, jehož provoz bude zahájen koncem letošního
léta. Vstupenky by měly svého majitele
opravňovat také k převozu přes řeku
Mersey.

007 za 5.600 liber

4. března bylo v Midghamu, Berkshire,
vydraženo bílé dvojalbum The Beatles
s pořadovým číslem 0000007 za 5.600
liber (11.200 dolarů). Desku nakonec
získal americký telefonní dražitel z
Chicaga.

Sedmašedesátiletý autor nejznámějšího sólového hitu Photograph, Ringo
Starr přiznal, že už mu leze na nervy,
když se o něm stále píše jako o slavném bubeníkovi Beatles. Přál by si, aby
lidé kladli menší důraz na tu část jeho
kariéry, kterou strávil v legendární liverpoolské kapele, a ocenili jeho celou
kariéru bubeníka, zpěváka i skladatele. „Někdy už mám těch Beatles plné
zuby. Myslím si, že až umřu, bude na
mém náhrobku vytesán nápis – Bývalý
člen Beatles. Jako bych nikdy ničeho
víc nedosáhl,“ stěžuje si Ringo. Ale co
nadělá, když ty jeho sólové úspěchy
jsou jako zrnko máku v porovnání s
miliardou prodaných nosičů nejpopulárnější kapely na světě.

McCartneyho nové album

Paul McCartney zahájil práce na novém albu. Deska by měla vyjít ještě
tento rok. Zatím nahrává ve studiu v
Ickleshamu společně s Youthem. Červnovým koncertem v rodném Liverpoolu zahájí Sir Paul letní turné po Velké
Británii.

Ringo v rodném Liverpoolu

Aspinall s Beatles v roce 1964

A další aukce

V červenci se v londýnské aukční síni
Christie‘s objeví časopis Fabulous podepsaný členy Beatles. Tyto vzácné
autogramy získal bývalý hongkongský
diskžokej Ray Cordeiro (83) v roce
1964, když s Brouky dělal sérii rozhovorů. „Paul McCartney se ptal, zda si
může časopis prohlédnout. Požádal
jsem ho při tom, jestli by se mi nepodepsal. Ochotně to udělal a přidal věnování ‚Pro strýčka Raye, Váš oddaný
Paul McCartney‘. Pak ho následoval
John Lennon a nakonec i Harrison
se Starrem,“ prozradil novinářům Cordeiro, který očekává za svůj skvost
cenu 10 až 16 tisíc liber.

Luboš Červený

