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Novinky

z beatlesácké rodinky
McCartney v New Yorku

24. března byla v New Yorku otevřena
výstava McCartneyho dvorního fotografa
Billa Bernsteina. Ten s Paulem spolupracuje celých osmnáct let a od roku 2002 s ním
absolvoval všechna jeho koncertní turné.
Byl také fotografem na jeho svatbě s Heather.

Imagine vyhrává

Nejlepší písní posledních padesáti let, podle rádia Smooth, se stala Imagine od Johna Lennona. Beatles se do první „desítky“
nedostali. Až na 15. místě zabodovala Hey
Jude. V hlasovací anketě se také objevily
tituly: Yesterday, A Day In The Life, I Want To
Hold Your Hand a In My Life. Ještě doplnění stupňů vítězů: 2. místo Chris De Burgh s
Lady In Red, 3. místo Led Zeppelin a Stairway To Heaven.

Records a Apple Corps. vyčíslily vzniklou
škodu na 1,37 milionů dolarů.

Záviděníhodné

Aukce po hurikánu

V newyorském Hard Rock Cafe proběhla
21. dubna speciální benefiční aukce, jejíž
výtěžek by měl pomoci obětem hurikánů Katrina a Rita. Při aukci se do prodeje
dostaly raritní kousky od Jimiho Hendrixe,
Edge, Bona nebo McCartneyho. Například
kytara Jimiho Hendrixe našla nového majitele za 480 tisíc dolarů. Cena za kytaru
Edge se zase vyšplhala na 228 tisíc dolarů.
Sluneční brýle Bona byly vydraženy za 24
tisíc dolarů. Kytara Boba Dylana byla prodána za 92 tisíc dolarů a ta od Paula McCartneyho za 81.600 dolarů. V další nabídce
byly například: baskytara Adama Claytona
z U2, nahrávací smlouva Elvise Presleyho,
milostný dopis Janis Joplinové, cena MTV
Kurta Cobaina, rukopis písně Bruce Springsteena, kytary skupiny Rolling Stones nebo
saxofon Billa Clintona. Aukce celkem vynesla 2,4 miliónů dolarů. Předměty byly od 27.
března vystavené v Los Angeles, poté putovaly do Dublinu, Londýna a New Yorku.

Prodaná Paulova kytara

Třiadvacetiletý Matt Camuzie z úklidové firmy 1 - 800 – Got, jinak zanícený fanoušek
Beatles, nemohl uvěřit svým očím, když
začal vyklízet jeden dům v americkém Levittownu. Narazil totiž na místnost, která byla
od podlahy ke stropu nacpaná novinami a
časopisy z období 1920 – 2007. Vše bylo
úhledně uspořádané podle data. Tato hromada tiskovin byla mimo jiné plná informací
o Beatles, od jejich začátků, přes rozpad,
až po současnost. Pro milovníka Beatles
neuvěřitelný úlovek. A to se Matt dostal k
tomuto „jobu“ náhodou, když původně určený pracovník onemocněl.

Matt s úlovkem

Beatles mezi odpadky

EMI Records společně s firmou Apple Corps
zažalovala u britského soudu úklidovou firmu Crystal Services PLC, jejíž pracovník
údajně vyhodil jedné lednové noci roku
2001 na 450 fotografií, negativů a diapozitivů, pocházejících z archivu EMI Records,
když uklízel v jejich sídle na londýnském
Manchester Square. Na třech krabicích,
kde byl materiál uložen, a které čekaly na
převoz do archivů, prý byla poznámka „toto
nejsou odpadky, neuklízet“. Uklízeč ale
podle žaloby přesto dal obsah krabic do lisu
na odpadky. Část materiálu prý lze nahradit,
což ale naplatí o sedmi diapozitivech, které
v roce 1963 pořídil fotograf Angus McBean pro obal alba Please Please Me. EMI



Zlikvidovaný diapozitiv

Julian Lennon bez vlastnictví

Julian Lennon prodal finanční podíl na skladbách svého otce koncernu Primary Wave
Music Publishing v New Yorku. Podrobnosti
o uzavřeném obchodě nejsou známé, ale
podíl je označován za značný.

Vzpomínky na Star Club

V hamburské ulici Grosse Freiheit se 15.
dubna uskutečnil vzpomínkový večer na
staré časy. V této ulici se nacházel pověstný Star Club, ve kterém Beatles před 45 lety
od dubna do prosince 1962 koncertovali.
Pamětníci liverpoolské invaze do Hamburku, skupiny KingsizeTaylor & The Dominoes, The Mojos a mnoho dalších umělců,
na chvíli opět oživili muziku 60. let v klubu
Kaiserkeller a okolních podnicích. Veškerý
příjem z tohoto večera půjde na výstavbu
Beatles Platz, který z iniciativy radia Oldie
95 vznikne na rohu Grosse Freiheit / Reeperbahn a jeho stavba bude celá soukromě
financována. Z toho důvodu se také všichni
vystupující umělci zřekli své gáže.
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Summer of Love

Takový je název nové publikace George Martina, kterou vydává nakladatelství
Genesis u příležitosti 40. výročí vydání alba
Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band.
Movitějším čtenářům je za 295 liber nabídnuto v kožené vazbě 130 fotografií doprovázejících podrobný popis nahrávání nejen
„Seržanta Pepře“, ale i skladeb Strawberry
Fields Forever, Penny Lane, All You Need
Is Love nebo Magical Mystery Tour. Každá
kopie v prvním nákladu 2000 kusů je podepsaná Georgem Martinem.

Paul už má novou

Aukce memorabilií v Austrálii

Memorabilia Beatles pocházející z červnového turné roku 1964 po Austrálii a Novém
Zélandu byla vydražena 6. června. V nabídce aukce se objevil speciální program jejich
turné s podpisy členů skupiny, pohlednice
atd. Všechny věci dala do prodeje rodina z
novozélandského Timaru, která si z bezpečnostních důvodů přála zůstat v anonymitě.

Paul McCartney
začal v tichosti
chodit se Sabrinou Guinness,
bývalou přítelkyní prince Charlese nebo Micka
Jaggera. Půvabná Sabrina je
dědičkou
pivního koncernu
Guinness. Paul
byl spatřen, když
ji
vyzvedával
v londýnském
Notting Hillu.

Sabrina Quinness

Lennonovo piano na cestách

Piano, na kterém John Lennon složil v roce
1971 píseň Imagine, se v rámci mírového
turné stěhuje do Memphisu. Nástroj, který
vlastní zpěvák George Michael, zosobňuje
symbol míru na celosvětovém turné, které
začalo v Dallasu, místě zavraždění prezidenta Johna F. Kennedyho. Druhou zastávkou je Memphis, místo zavraždění bojovníka za lidská práva Martina Luthera Kinga.

McCartney v mobilu

Japonsko je první zemí, kde je hudba Paula
McCartneyho dostupná v mobilních telefonech. Společnost Universal Music Japan
oznámila, že 10. května oficiálně vychází
mobilní vyzvánění na motivy nového singlu
Dance Tonight. 6. června společně s vydáním nového alba Memory Almost Full jsou v
mobilech k dispozici všechny McCartneyho
písně z této desky. A ještě jedna dobrá
zpráva: Na internetu je nové album oficiálně
ke stažení již od 4. června.

Klasický Paul

Posluchači Rádia Calssic FM a čtenáři
Classic FM Magazíne rozhodli o tom, že
McCartneyho oratorium Ecce Cor Meum,
nominované na Classical British Awards
jako nahrávka roku, zvítězilo. V hlasování
posluchačů tak Paul porazil nejen dalšího
„popaře“ Stinga s albem renesančních písní, ale i renomovaného barytonistu Bryna
Terfela. „Kdybyste mi jako malému klukovi,
který vyrůstal v Liverpoolu řekli, že jednoho dne převezmu cenu v Royal Albert Hall,
nevěřil bych vám,“ vyznal se McCartney.

Bývalí Brouci bodují v USA

Podepsaný program turné

Seržant v novém hávu

U příležitosti čtyřicátého výročí vydání
alba Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band se rozhodlo britské BBC Radio
2 sezvat do svých studií hvězdy současné
hudební scény, aby písně z tohoto alba
zahrály ve vlastním pojetí. 2. června se
tak éterem nesly „seržantovské“ skladby
v podání Oasis, The Killers, Razorlight,
Jamese Morrisona, The Fratellis, Travis či
Kaiser Chiefs. Na kvalitu zvuku dohlížel
Geoff Emerick, zvukař z Abbey Road, který
se v roce 1967 na zrodu osmého alba Beatles podílel. BBC nevylučuje ani následné
vydání záznamu.

Písně Paula McCartneyho, George Harrisona a Johna Lennona opět hýbou americkými hitparádami. McCartney se svým novým
albem Memory Almost Full dosáhl třetí
příčky v Billboard 200 (viz „Rekordní Paul“).
O šest míst níže se usadili znovu vydaní
a remastrovaní Traveling Wilburys Vol. 1 a
3 s Georgem Harrisonem a konečně na
patnáctou pozici se vyhouplo charitativní
album Save Darfur složené z písní Johna
Lennona v podání různých interpretů.

Neil Aspinall odchází z Apple

Společnost Apple Corps Ltd. zveřejnila 10.
dubna tiskovou zprávu, ve které je oznámeno, že novým ředitelem společnosti se stává Jeff Jones. Dosavadní šéf Neil Aspinall
odchází na zasloužený odpočinek.

23 minut může být vašich

Ke stažení byl uvolněn archivní dokument
televize ITN o Beatles z roku 1966. Nabízí
ho společnost Wippit na svých stránkách
za poplatek 4,99 liber. Třiadvacetiminutový
dokument byl jediným, který byl v Británii
odvysílán o jejich kontroverzním americkém
turné z roku 1966.

Dylan nechce McCartneyho

Lennonovo piáno na charitu

Zpěvák George Michael se rozhodl věnovat
mimořádně cenný hudební nástroj na charitativní účely a věnoval ho do aukce. Legendární nástroj má pomoci obětem masakru
na univerzitě ve Virginii, kde 16. dubna
Seung-Hui Cho postřílel třiatřicet lidí, mnoho dalších zranil a poté spáchal sebevraždu. Piáno má hodnotu kolem šedesáti miliónů korun a Lennon na něm zkomponoval i
Imagine. Očekává se, že v aukci získá zpěvák pro bohulibý účel dvojnásobek částky.
„Velikým přáním George Michaela je svět
bez válek a násilí,“ řekl umělcův mluvčí.

Paul s cenou za Ecce Cor Meum

Neil Aspinall - 2007



Bob Dylan prohlásil, že by si přál, aby Paul
McCartney definitivně ukončil hudební kariéru. Aby i ostatní hudebníci dostali svoji
šanci. Dylan uvedl, že obdivuje McCartneyho talent při psaní skvělých textů a hudby. „Před McCartneym mám úctu. Všechno
zvládá sám a nikdy se neunaví. Má dar
melodie, má v sobě rytmus. Umí hrát na
jakýkoliv hudební nástroj. A baladu zazpívá
jako málokdo,“ řekl Dylan pro Contactmusic.
Přesto by si americký folkový veterán dovedl představit, že by si jeho britský kolega
dal na čas pauzu. „Vážně bych si přál, aby
přestal,“ dodal.
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Uklidňující mandolína

Paul McCartney se učí hrát na mandolínu.
Tvrdí, že ho to omladilo o 50 let. „Pocit z
toho, že se chopím mandolíny a nacházím
nové akordy, mě opravdu povznáší,“ cituje
exbeatla agentura WENN. „Mám pocit, jako
by mi bylo znovu 17 let,“ říká McCartney.
Toho nyní vedle mandolíny zaujala ještě
operní pěvkyně Natasha Marshová. Jak
píše britský list Daily Mirror, McCartney se
nechal slyšet, že Natasha je velmi sexy, a
dokonce si s ní po slavnostním předávání
prestižních britských hudebních cen Classical Brit Awards smluvil schůzku.

Natasha Marsh

Filmový Casbah

„Myslím si, že je to dobrý nápad, aby se
lidé dověděli o klubu Casbah. Znají Cavern
Club, znají spoustu dalších věcí, ale Casbah bylo místo, kde jsme začínali,“ řekl Paul
McCartney k pětiminutovému reklamnímu
filmu o Casbah Coffee Clubu, který stále
patří rodině Bestových a je přístupný veřejnosti v liverpoolském West Derby. Ve filmu
účinkují Paul McCartney, Rory Storm, Pete
Best, Neil Aspinall a Cynthia Lennon. Premiéru měl 11. května a zájemci ho mohou
při návštěvě Liverpoolu shlédnout na třech
místech: 1. Casbah Club, 2. The Beatles
Story v Albert Dock, 3. Whitechapel č.8.

Ringo nemá rád Seržanta

Podle slov Ringa Starra není nejlepší deskou Beatles proslavené album Sgt. Pepper‘s
Lonely Hearts Club Band. Ringo raději dává
přednost Revolveru a bílému dvojalbu The
Beatles. Podle jeho názoru jsou po hudební
stránce kvalitnější.

Paulův dvojník

Paul McCartney čelil obvinění, že ho před
více než dvaceti lety při testu otcovství
zastupoval dvojník. Dítětem, kterého se
údajně zmanipulovaná zkouška otcovství týkala, je dnes čtyřiatřicetiletá Bettina
Hubers, dcera Eriky (64), se kterou McCartney v Hamburku na začátku šedesátých
let udržoval milenecký vztah. Bettina hodlá
dokázat, že Sir Paul je její biologický otec.
Tvrdí, že McCartney v roce 1983 poslal v
Londýně k odběru krve svého dvojníka.
Dokazuje to prý tehdejší fotografie a také
podpis vyšetřovaného je údajně zfalšovaný.
„Zjistili jsme, že jde o podpis praváka, ale
Paul je levák,“ tvrdí Bettina. Její matce prý
McCartney platil do krevní zkoušky měsíčně 200 západoněmeckých marek. Za mlčení pak v roce 1966 dostala jednorázově 30
tisíc marek. „Chci novou zkoušku otcovství,“
říká údajná dcera. „Podání zkoumáme jako
každé jiné,“ prohlásil mluvčí berlínské prokuratury. 25. května odmítl německý prokurátor žádost Bettiny Hubers o opětovné
testy otcovství.

Paula s Georgem fotografoval M.Peto

McCartney na internetu

Jak uvedlo vydavatelství EMI, bude během
krátké doby možné koupit formou placeného downloadu digitálně nejen všechny sólové počiny Paula McCartneyho, ale i desky
natočené společně s Wings. Kromě toho
vydavatelství potvrdilo, že na podzim by se
posluchači měli dočkat obdobného kompletního back-katalogu kapely Beatles.

Turné nebude

McCartney klesl

Paul McCartney se propadl kvůli rozvodu s Heather Mills na žebříčku hudebních
boháčů, který sestavuje list Sunday Times.
Důvodem jsou spekulace, že Paul bude
muset exmanželce poskytnout ze svého
majetku odstupné kolem 100 milionů liber.
„Po stomilionovém odstupném za rozvod
poklesne majetek sira Paula letos na asi jen
275 milionů liber,“ uvádí se v prohlášení,
které Sunday Times zveřejnil.

Paul McCartney přiznal, že při psaní textů
nikdy dopředu neví, o čem budou. „Když o
něčem píšu, do půlky nikdy nevím, o čem to
bude,“ vysvětluje McCartney. „Už jsem zažil
spoustu lidí, kteří říkali: jé, on zpívá o Yoko
Ono! A ono to tak přitom vůbec nebylo,“
směje se Paul s dovětkem, že ve skutečnosti měl při psaní textu na mysli auto. „Volvo nebo Yoko, lehce se to splete, že?“

Od 25. května do 11. července byly na skotské University‘s Queen Mother Building
vystaveny raritní fotografie Beatles. Ty nafotil
Michael Peto v roce 1965 během natáčení
filmu Help! Celkem pět set snímků zmizelo
ze světa po smrti jejich autora v roce 1970 a
znovu se objevily až v roce 2004.

Viktor Spinetti ve filmu Perný den

Z avizovaného koncertního turné Paula
McCartneyho sejde. Podle jeho slov míní
letos uskutečnit pouze několik koncertů
na podporu nového alba, protože je stále
zaneprázdněn rozvodovým řízením s Heather Millsovou. Turné se tak odsouvá až na
příští rok.

McCartney píše songy o ničem

Výstava fotografií

Kane – komentátor a novinář, doprovázející
Beatles na obou jejich amerických cestách
v roce 1964 a 1965. Mezi spoustou beatlesáckých songů měli návštěvníci možnost si
připomenout i písně, které zněly při prvním
setkání Johna s Paulem.

Bettina Hubers

Beatles maraton

Třídenní Beatles festival se uskutečnil1. – 3.
července v americkém Las Vegas. Téměř
nonstop Beatle maraton se nesl v duchu
oslav: 40. výročí vydání alba Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band, 50. výročí prvního setkání Paula McCartneyho s Johnem
Lennonem a 1. výročí uvedení muzikálu
LOVE. Celá akce zahrnovala koncerty,
výstavy, hudební soutěže, aukce memorabilií, setkání přátel a pamětníků a mnoho
dalších aktivit se společným jmenovatelem
– The Beatles. Mezi hosty bylo i několik spolupracovníků Beatles: duo Peter & Gordon,
Pete Best s Bandem, herec Viktor Spinetti, Denny Lane, Laurence Juber a Denny
Seiwell z kapely Wings, Mark Hudson – producent a spoluhráč Ringo Starra nebo Larry



Dance Tonight na YouTube

Od 23. května je na YouTube k vidění
nový videoklip Paula McCartneyho Dance
Tonight. Natočil ho režisér Michel Gondry
během března v Londýně a kromě McCartneyho v něm můžete vidět Natalii Portmanovou a Mackenzie Crooka.

Z videoklipu Dance Tonight
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Harrison vzdal hold Lennonovi

Dhani Harrison s Jakobem Dylanem (synové slavných otců z Traveling Wilburys) se
zúčastnili projektu Amnesty International a
pro charitativní album Save Darfur ve svém
pojetí ztvárnili Lennonovu skladbu Gimme
Some Truth (1971). Podle posluchačských
ohlasů se jim to zdařilo.

vybrali baladu Love. Prvním singlem alba,
které vyšlo 25. června je #9 Dream v podání
R.E.M, druhým pak Working Class Hero od
Green Day. Na albu spolupracovala i Yoko
Ono, která Amnesty International darovala
autorská práva. „Johnova hudba vždycky
znamenala změnu a v boji za dodržování
lidských práv můžeme svět udělat lepším
místem,“ řekla Yoko k vydanému albu.

Bez Lennona to není ono

Paul McCartney nerad spolupracuje s jinými popovými hvězdami, protože podle něho
nejsou nikdy tak dobré, jako byl jeho bývalý parťák v Beatles – John Lennon. Paul v
minulosti spolupracoval například se Steviem Wonderem, Michaelem Jacksonem
nebo Elvisem Costellem. Ale ani v jednom
případě prý nedosáhla jejich součinnost
úrovně, jakou měl při psaní písní s Lennonem. „Jsem dost obezřetný před spoluprací
s jinými lidmi, protože to není tak snadné
ani vzrušující, jako to bylo s Johnem,“ říká
McCartney. „Spolupráce je docela zvláštní
věc. Já jsem dělal s Johnem, a to je potom
člověk poněkud rozmazlený. Byla to senzační spolupráce. Od té doby jsem už dělal s
leckým. Nerad to říkám, ale vždycky potom
nastoupilo zklamání. Pro mě a Johna bylo
úžasné pracovat spolu, protože jsme začínali tak mladí, znali jsme se navzájem a četli jsme si myšlenky,“ dodává McCartney.

Tak se rodily hity.

Lennonovy známky ve Švédsku

Národní poštovní muzeum ve Washingtonu
půjčilo Stockholmskému poštovnímu muzeu
sbírku známek Johna Lennona. Zájemci si
mohou Johnovo filatelistické album prohlédnout od 8. června do 7. října. Sbírku založil
a Johnovi předal jeho skotský bratranec
Stanley Parkes. Album se jménem, adresou
a podpisem mladého Johna Lennona má
145 stránek a obsahuje 550 známek.

Lennon pro Dárfur

Velká jména dnešní populární hudby přijala nabídku Amnesty International účastnit
se projektu Make Some Noise, který by
měl pomoci zmírnit dárfurskou humanitární
katastrofu. Oslovení muzikanti nahráli album
Save Darfur, složené pouze ze sólových písní Johna Lennona. V podání Bona z U2 tak
můžeme slyšet exbeatlův třetí singl Instant
Karma, Aerosmith opět oživili hymnickou
Give Peace A Chance, legendární Imagine
přezpívala Avril Lavigne, Black Eyed Peas
se líbila Power To The People, The Cure si

Ringo vystavuje

Na počest seržantovského výročí uspořádala Harvard Square Business Association
prodejní výstavu výtvarných prací Ringa
Starra v Brattle & Church v americkém
Cambridge. Akce proběhla od 7. do 10.
června a Ringo ji pojal v duchu „s pomocí
mých přátel“. Takže návštěvníci si kromě
Starrových výtvorů mohli koupit i několik
podepsaných prací Johna Lennona, Paula
McCartneyho a George Harrisona. Výtěžek
z prodeje šel na nadaci Lotus Foundation.

Starbucks bez registrace

Stovky prodaných kusů nového alba Paula
McCartneyho Memory Almost Full nebudou
započteny do oficiálního britského žebříčku.
Britská síť Starbucks totiž není registrována
v Official Chart Company, která shromažďuje data pro vytvoření britské hitparády nejprodávanějších alb. Nicméně McCartneyho
písně hrají v celé síti kaváren Starbucks,
která v současnosti zahrnuje asi deset tisíc
poboček v devětadvaceti zemích. U kávy si
jeho hudbu nyní vychutnává asi šest miliónů lidí.

Zvláštní narozeniny

5. června si mohli fanoušci Paula McCartneyho poslechnout jeho nové album Memory
Almost Full v síti kaváren Starbucks Coffee.
Celosvětové akce se zúčastnilo více jak 10
tisíc restaurací v 29 zemích světa. Paulovy
skladby zněly po celý den. „Všichni zákazníci měli jedinečnou příležitost poslechnout
si jeho muziku,“ prohlásil Ken Lombard,
ředitel společnosti. Navíc, McCartneyho
fanoušci se mohli zúčastnit filmování, které
bylo zorganizováno u příležitosti jeho blížících se 65. narozenin. 5. června se v deseti
kavárnách (v Londýně, New Yorku, Berlíně,
Los Angeles, Filadelfii, Atlantě, Seattlu,
Hongkongu, Tokiu a Miami) soustředily štáby připravené zaznamenat vzkazy fanoušků
pro populárního exbeatla. Videozáznam byl
odvysílán v den Paulových narozenin – 18.
června prostřednictvím internetu.

Lennonovo piano na prodej

Piano od výrobce New England Piano
Company, na které hrál John Lennon v
den své smrti, bylo nabídnuto do dražby za
vyvolávací cenu 375 tisíc dolarů. Nástroj se
nacházel ve vybavení nahrávacího studiu
Record Plant v New Yorku a Lennon na něj
nahrál také album Imagine. Zamiloval si ho
pro jeho nostalgický zvuk. Kromě Johna ho
používali také Bob Dylan, Judy Collins nebo
Peter Townsend. Piano Johna Lennona, jak
mu zaměstnanci studia říkali, osiřelo v roce
1990, kdy bylo studio uzavřeno.

Beatles na prodej

Pete Browned, nyní majitel Emotions Gallery na Orchard Place ve Westonu, pořídil
níže uvedenou fotografii v 15ti letech. „Byl
jsem pomocníkem fotografa ve Westonu,
který mě požádal, abych s ním šel 25. července 1963 do Odeonu nafotit The Beatles.
Nakonec mi povolil udělat si jeden snímek,
a to je on,“ vzpomíná Brownett. Nyní Pete
žije v Uphill a nabízí v omezené sérii ke
koupi kopie snímku na čísle 01934 620184
nebo 633 935.

Beatles v Odeonu



Piano Johna Lennona

McCartneyho koncert

U příležitosti vydání nového alba Memory
Almost Full se v londýnském Camden‘s
Electric Ballroom uskutečnil 7. června
malý koncert. Pozvány byly britské celebrity, např. kytaristé David Gilmour a Jeff
Beck, herci Pierce Brosnan a Mackenzie
Crook, dcery Stella a Mary McCartneyovy.
Paul zahrál pět písní z nové desky, které
doplnil osvědčenými Beatles hity. Hned na
úvod zazněla Drive My Car. Během večera
McCartney vzdal hold Carlu Perkinsovi klasickým rock‘n‘rollem Matchbox, vzpomněl
na manželku Lindu a na své bývalé spoluhráče Johna Lennona a George Harrisona, kterým věnoval skladbu Here Today ze
sólového alba Tug Of War. Koncert uzavřela
Paulova rock‘n‘rollová pecka z prvního alba
Beatles I Saw Her Standing There.
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McCartney potají v New Yorku

Ve středu 13. června se konal další utajený koncert Paula McCartneyho. Tentokrát
vystoupil v Highline Ballroom v New Yorku
na koncertě pro 700 fanoušků, kterým byl
vstup umožněn zdarma. Krátká pozvánka s
možností obdržení vstupenky se objevila na
jeho oficiálních stránkách až v úterý.

Chapman opět v dražbě

Album Double Fantasy, které podepsal John
Lennon svému vrahovi Marku Chapmanovi
několik hodin před smrtí, jde opět do dražby. Deska, pohozená ve křoví poblíž místa,
kde byl John zastřelen, nejprve skončila na
policejní stanici. Po sejmutí Chapmanových
otisků byla jejímu nálezci s děkovným dopisem vrácena. Ten ji v roce 1999 nabídl do
dražby společnosti Moments In Time. Stejná instituce byla pověřena prodejem i současným majitelem tohoto velmi vzácného
artiklu. Obal podepsaný Lennonem s otisky
jeho vraha je skutečnou raritou.

Rekordní Paul

Paul McCartney si k 65. narozeninám nadělil stylový dárek. Jeho nejnovější album se
výborně prodává. Za první týden si jej pořídilo 161 tisíc fanoušků, což je exbeatlův
osobní rekord co se řadových sólových alb
týče, a v americkém Billboardu dosáhlo po
týdnu prodeje třetí příčky. Naposledy obsadil Paul v Billboardu druhé místo s albem
Flaming Pie (1997), kterého se tehdy za
týden prodalo 121 tisíc. Memory Almost Full
je navíc prvním albem, které vyšlo v digitální podobě, a za první týden si ho stáhlo 15.598 uživatelů. Během prvního dne si
desku v síti kaváren Starbucks koupilo 23
tisíc kávy chtivých posluchačů.

Poslední slova Johna Lennona

V interview pro britskou rozhlasovou stanici BBC vzpomínala Yoko Ono na poslední
chvíle před vraždou Johna Lennona. „Vraceli jsme se domů ze studia a já jsem se
zeptala: Nezajdeme si nejdříve na večeři? A
John mi odpověděl: Ne, pojďme domů, chci
ještě před spaním vidět Seana.“ Ve stejném
rozhovoru se Yoko zmínila i o jejich drogovém období. Nebyli to prý přátelé ani rodina, kdo je zachránili před rostoucí závislostí
na heroinu, ale chamtivý dealer a strach z
injekčních stříkaček. „Naštěstí jsme si nikdy
nepíchali, protože jsme se oba děsili jehel.
A pak nás šidila naše chamtivá spojka, která nám heroin míchala s dětským pudrem.
Cítili jsme zásyp a řekli jsme si. ‘Co to je?‘
Takže to nás v podstatě zachránilo,“ uvedla
Yoko.

Digitální Ringo

Po Paulu McCartneym bude od 28. srpna možné formou placeného downloadu
koupit i kompletní katalog všech alb, které
sólově vydal Ringo Starr. Navíc by měly
být ke stažení i některé raritní skladby, které dosud na žádný oficiálně vydaný nosič
nebyly zařazeny. Ve stejnou dobu vyjde i
komplet CD + DVD s názvem Photograph:
The Very Best Of Ringo Starr. Kromě dvaceti skladeb bude sada obsahovat i mnoho
bonusového materiálu – například šest zvonění do mobilních telefonů, doposud nezveřejněné filmové záběry, či video k písni Act

McCartney v Los Angeles

Další z řady utajovaných koncertů Paula
McCartneyho se uskutečnil 27. června v
hollywoodském Amoeba Records. Mezi
diváky byly mnohé celebrity jako: Ringo

Starr, Olivia Harrison, Jeff Lynne, Joe Walsh
a Barbora Orbison. Když Paul zpíval devátý
track nového alba That Was Me (To jsem
byl já), ukázal směrem k Ringovi a řekl: To
jste byli také vy. Herecky naladěný Ringo se
rozhlížel kolem sebe a všechny ujišťoval: Já
také, já také.

Paul slavil narozeniny s Heather

Pro rodinu a blízké přátele uspořádal Paul
McCartney 18. června speciální oslavu
svých 65. narozenin v Peasmarsh, Východní Sussex. Mezi hosty se objevila i Heather.
Setkání rozvádějících se manželů s dortem
a dárky bylo realizováno hlavně kvůli tříleté
dceři Beatrice. Paul s Heather prý působili
přátelským dojmem.

Obal nové generace

U příležitosti čtyřicátých narozenin „Seržanta Pepře“ bylo vytvořeno nové seskupení
celebrit z titulní strany obalu oslavovaného alba. V zajímavé fotomontáži vystřídali
hlavní protagonisty jejich potomci: Sean
Lennon, Zak Starkey, Stella McCartney a
Dhani Harrison. Jejich voskové dvojníky
zastoupili angličtí Arctic Monkeys. Herečky Mae West a Marlene Dietrich vystřídaly
Lindsay Lohan a Nicole Kidman. Tanečníka
Freda Astairea nahradil Patrick Swayze,
spisovatele Lewise Carrolla autorka Harryho Pottera J.K. Rowling, Karla Marxe Fidel
Castro a dětskou star Shirley Temple mladičká Britney Spears. V plejádě známých
osobností nechybí zpěváci: Sting, Robbie
Williams, Madonna, herci: Nicolas Cage,
Clint Eastwood, Antonio Banderas, fotbalista Wayne Rooney či tibetský Dalai Lama.
Jediný, kdo si své místo zachoval na obou
verzích je Bob Dylan.

Luboš Červený



