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        z beatlesácké rodinky                                                                             
Instamatic Karma   
May Pang, milenka Johna Lennona, 
plánuje na letošní rok vydání knihy 
fotografií. Ty pořídila během osmnácti-
měsíčního, tzv. „ztraceného víkendu“ v 
letech 1973-1974, kdy s Johnem žila. 
Publikace ponese název Instamatic 
Karma a má obsahovat celkem 150 
fotografií Johna Lennona. Objevit by
se na nich měli i syn Julian a Ringo s 
Paulem.

Výstavy fotografií Beatles 
Další z mnoha výstav raritních fotogra-
fií byla zahájena 18. října v Glasgow a
představuje snímky skotského fotogra-
fa Toma Murraye, který zachytil v čer-
venci 1968 Beatles v různých částech 
Londýna ve chvílích volna při nahrává-
ní Bílého dvojalba.

             Na londýnském nábřeží

                    Johnova kresba

Návrat ztracených synů 
Paul McCartney a Ringo Starr se vra-
cejí domů na oslavy prohlášení jejich 
rodného Liverpoolu Evropským měs-
tem kultury  roku 2008. Paul McCart-
ney vystoupí 1. června jako hlavní 
hvězda koncertu na fotbalovém stadio-
nu v Anfieldu. Vystoupení, jak McCart-
ney slíbil, by mělo být živě vysíláno do 
celého světa. Ringo se zase připojí k 
Davu Stewartovi z Eurythmics v Liver-
poolském muzikálu. Ten je popisován 
jako Stravinského setkání s hip hopem. 
I učinkující budou z různých žánrů – od 
Ringa Starra k Royal Liverpool Philhar-
monic Orchestra.

                   John s Nigelem

Lennonovo světlo 
Jako vzpomínku na Johna Lennona od-
halila Yoko Ono na islandském ostrově 
Videy spolu se svým synem Seanem 
Lennonem, Ringem Starrem a Olivií 
Harrisonovou světelný památník Ima-
gine Peace Tower. Světelná věž tvoří 
proud světla zářícího ze studně přání, 
na které je ve čtyřiadvaceti jazycích na-
psáno - představ si mír. Plánuje se, že 
bude svítit každoročně od 9. října, tedy 
v den narozenin slavného Brouka, až 
do 8. prosince. To je den, kdy byl v roce 
1980 Lennon zastřelen před svým do-
mem v New Yorku. Rozsvícení Imagine 
Peace Tower nedaleko Reykjaviku do-
provodil sborový zpěv písně Imagine. 
Jak uvedla Yoko Ono, Island si vybrala 
kvůli jeho ekologickému smýšlení a ge-
otermálním pramenům. „V tomto místě 
dřímá obrovská energie. Cítím z něho 
takřka magickou sílu, což by se Johno-
vi líbilo,“ řekla Yoko.

Georgeův remix 
Newyorská hip-hopová formace Wu-
-Tang Clan získala oficiální práva na
zremixování písně Beatles While My 
Guitar Gently Weeps. V nové verzi se 
objeví Dhani Harrison a John Frusci-
ante (Red Hot Chili Peppers). 

Nový Lennon  
Z roku 1958 pochází nově objevená 
fotografie, na níž John Lennon a ma-
nažer skupiny Quarrymen Nigel Wal-
ley kráčejí po liverpoolské Lime Street. 
Pan Walley nyní žije v Clactonu v Es-
sexu a ke snímku, který neviděl skoro 
padesát let dodal: „Je to velmi vzrušu-
jící, vidět znovu tuhle fotku po tolika 
letech. Už ani nevím, co jsme tenkrát 
zrovna dělali“ a dodává „byl jsem jediný 
ze starých přátel, kdo s ním mluvil pár 
dní před smrtí. Byl to pro mě ohromný 
otřes, když jsem se pak dozvěděl, že 
byl zastřelen. Slíbili jsme si, že se opět 
sejdeme.“

Brouci budou ONLINE
Kompletní diskografie Beatles bude
legálně ke stažení. V rozhovoru pro 
Billboard.com to sdělil Paul McCart-
ney. Nahrávací společnost Beatles, 
Apple Corps., konečně urovnala dlou-
hotrvající spor o značku s počítačovou 
společností Apple. Tak zmizela hlavní 
příčina toho, že skladby dosud nebyly 
uvolněny. „Jsem si jistý, že se tak stane 
příští rok,“ upřesnil McCartney datum 
zpřístupnění hitů Beatles.

Další singl 
5. listopadu vyšel druhý singl z nového 
McCartneyho alba Ever Present Past. 
Obsahuje písně: Ever Present Past, 
Only Mama Knows (Live from Amoe-
ba), Dance Tonight (Live from Amoe-
ba). Vinylový singl obsahuje tituly Ever 
Present Past a House Of Wax (Live 
from Amoeba). Digitální bundle nabízí 
skladby: Ever Present Past, Only Mama 
Knows (Live from Amoeba), That Was 
Me (Live from Amoeba). K titulní písni 
byl zároveň natočen videoklip.

Výstava Lennonových prací 
26.-28. října se v texaském Houstonu 
uskutečnila výstava prací Johna Len-
nona. Více než 100 jeho kreseb bylo 
vystaveno v místní galerii pod názvem 
Come Together.



Koncertní Paul
Paul McCartney se po čtyřech dese-
tiletích vrátil 22. října do legendární 
pařížské haly Olympia, kde naposledy 
vystupoval v roce 1964 ještě s Beatles. 
„Je stále fascinující. Je úžasné se sem 
vrátit. Vždycky,  když navštívím Paříž 
jako turista, jdu se sem podívat,“ řekl 
Paul novinářům před koncertem. Ve 
studeném podzimním počasí kem-
povalo před divadlem v centru města 
několik stovek lidí, kteří si chtěli koupit 
některý z dvou tisíc nabízených lístků 
v ceně 55 a 77 EUR. McCartney ote-
vřel koncert sólovým kytarovým pro-
vedením písně Blackbird. Asi polovinu 
ze dvaadvaceti skladeb tvořily hity z 
éry Beatles, jako Hey Jude, či Eleanor 
Rigby a druhou část songy s období 
Wings a jeho sólové kariéry, včetně 
Dance Tonight a Only Mama Knows z 
posledního alba Memory Almost Full. 
Vystoupení zakončil McCartney pří-
davkem Get Back. Stovky nadšenců 
nešetřily chvalozpěvy. Jedna mladá 
divačka dokonce prohlásila, že by si 
zopakovala desetihodinové čekání na 
vstupenky, kdyby se jí naskytl takový 
zážitek ještě jednou. Ve čtvrtek 25. říj-
na pak odehrál Paul McCartney svůj 
poslední letošní koncert v londýnském 
Roundhouse před třemi tisíci diváků. 
Byly mezi nimi také jeho dcery Stella a 
Mary. Paul během koncertu připomněl 
Johna Lennona, kterému věnoval pí-
seň I‘ll Follow The Sun.

Výstava Johna Lennona
7. prosince byla v londýnské gale-
rii Proud zahájena výstava fotografií
Johna Lennona. Výstava s názvem 
Remember Love potrvá do 2. března 
2008, vstup je zdarma. K vidění tu je 
mnoho fotek z Lennonova života, tak 
jak byl viděn objektivy známých foto-
grafů, jako byli Dixie Dean, Terry O‘Ne-
ill, Barry Plummer, David M. Spindel 
nebo Jurgen Vollmer. Jako součást 
výstavy budou prezentovány i práce 
Toma Hanleye a Polly Moseley. Hanley 
se znal s Brouky od roku 1960. Součás-
tí expozice budou i snímky pocházejí 
od Tonyho dobré přítelkyně - Johnovy 
tety Mimi. Polly Moseley se seznámi-
la s Johnem a Yoko při natáčení filmu
Give Peace A Chance, kde působila 
jako mladá filmová producentka.

                   John na letišti

                       Brian May

Ringo vydává nové album 

23. října se na pultech obchodů objevi-
lo nové album Ringa Starra s názvem 
Ringo Live At Soundstage. Živá na-
hrávka vyšla u společnosti KOCH Re-
cords a byla natočena 25. srpna 2005 
v Genessee Theatre ve Waukeganu.

John Lennon byl okraden 
Jedna z nejznámějších soch stojících 
v Liverpoolu byla okradena. Bronzové 
soše Johna Lennona stojící na liver-
poolském letišti chybí brýle. Zatím ne-
známý pachatel či sběratel suvenýrů 
je totiž odcizil. Mluvčí letiště ve Speke 
však potvrdil, že budou doplněny tak 
rychle, jak jen to bude možné.

McCartney v magazínu Q
V pondělí 8. října byli Paul McCartney 
a Kylie Monigue oceněni hudebními 
cenami časopisu Q. Titul ‚Q Icon‘ pře-
vzal Sir Paul na slavnostním večeru. 
Při děkování vzpomněl na svoje děti, 
první ženu a členy skupiny Beatles.

Brian May v Liverpoolu 

19. listopadu byl kytarista skupiny Que-
en jmenován rektorem Liverpool John 
Moores University. Tu před půl stoletím 
navštěvoval i John Lennon. Dr. Brian 
May CBE komentoval událost slovy: 
„Je to pro mě velká čest a výzva.“

Dokument od Scorseseho 
Známý režisér Martin Scorsese plá-
nuje natočit autorizovaný dokument o 
životě George Harrisona. Práce na do-
kumentu včetně rozhovorů má začít už 
v letošním roce a předpokládá se, že 
příprava potrvá několik let. Projekt od-
souhlasila Olivia Harrisonová. Na pří-
pravě se budou podílet také bývalí ko-
legové Paul McCartney a Ringo Starr. 
Oscarový režisér má na svém kontě 
mj. hudební dokument o životě Boba 
Dylana No Direction Home (2005, bě-
žel nedávno v České televizi), koncert 
skupiny Band The Last Waltz (1976) a 
v dubnu 2008 bude mít premiéru doku-
ment o Rolling Stones Shine A Light.

ve svých vlastních memoárech, které 
vyšly na začátku letošního roku, pro-
zradila, že život s Claptonem rozhod-
ně nebyl procházkou růžovým sadem 
- nekonečné cestování bylo podle ní 
velice unavující a poněkud hrubý kyta-
rový velikán rozhodně nebyl tím nejlep-
ším manželem. Boyd a Clapton se vza-
li v roce 1979. Pattie píše: „Byly doby, 
kdy se více než milující manžel choval 
jako zvíře. Děsilo mě to. Bála jsem se, 
že jednoho z nás zabije.“

              Expozice před otevřením

Help! v Clevelandu  

V Muzeu Rock and Rollové Dvorany 
slávy v Clevelandu byl otevřen nový 
výstavní exponát věnovaný druhému 
celovečernímu filmu  Beatles – Help!
Nechybí fotografie, pracovní scénář,
informační materiály pro tisk a vstu-
penky na americkou premiéru. Největ-
ším lákadlem jsou však kostýmy, ve 
kterých skupina točila a nástroje, na 
které ve filmu hrála. Výstavu mohou
návštěvníci shlédnout od 17. listopadu 
do 30. března 2008.

Clapton o Patii
Eric ve své nové knize Clapton: The 
Autobiography vysvětlil, proč svému 
kamarádovi Georgeovi přebral ženu. 
Přiznal, že z jeho strany šlo v první 
řadě o soutěživost. Clapton vysvětluje, 
že ho s Harrisonem pojila až souroze-
necká rivalita, která vyústila právě v 
románek s jeho manželkou: „... prahnul 
jsem po Pattii, protože patřila silnému 
muži, který měl na první pohled vše, co 
jsem chtěl já: úžasná auta, neuvěřitel-
nou kariéru a krásnou ženu. Boydová 



Pramínek vlasů prodán   
V britské aukční síni Gorringes ve 
Worthingu byl 12. prosince vydražen 
pramínek vlasů Johna Lennona, kte-
rý do dražby nabídla kadeřnice Betty 
Glasgow. Slavný Brouk věnoval Betty 
odstřižený pramínek vlasů během na-
táčení filmů A Hard Days Night a Help,
kdy se o kapelu starala jako stylistka. 
„Zažila jsem s Johnem, Paulem, Rin-
gem a Georgem spousty legrace a 
příjemných chvil. Mým úkolem bylo 
po celou dobu natáčení udržovat je-
jich účesy v dokonalém stavu. Protože 
natáčení zabralo více měsíců, musela 
jsem ty jejich věčně přerostlé vlasy ne-
ustále přistřihovat,“ svěřila se bývalá 
kadeřnice, která cenný artefakt proda-
la společně s vlastnoručně napsaným 
Lennonovým věnováním: „Milé Betty, 
s láskou a vlasy od Johna Lennona.“ 
Sběratelský klenot nakonec získal za 
24 tisíc liber neznámý kupec.

to senzační.“ Jejich studiový počin by 
světlo světa měl spatřit již příští rok.

            Johnovy vlasy s věnováním

                  Amy Winehouse

Vánoce s McCartneyem   
Paul McCartney se rozhodl udělat 
hezké vánoce dětem v nemocnici. Vý-
roční vánoční večírek v Great Ormond 
Street Hospital poctil svou návštěvou, 
čímž udělal radost 1500 dětem a jejich 
rodičům. 

         Kylie Minogue a Paul McCartney

McCartney po operaci 
Paul McCartney prodělal o vánočních 
svátcích operaci srdce. Že se necítí 
dobře si začal stěžovat na podzim v 
souvislosti s rozvodem s Heather Mill-
sovou. Po zdravotní kontrole na konci 
roku lékaři rozhodli, že je potřeba ope-
race. McCartney prodělal takzvanou 
angioplastiku. Jde o rutinní zákrok, ale 
každý zásah do srdce je vážná věc,“ 
citoval britský tisk lékaře. Paul se po 
operaci rychle zotavil. O tom svědčí i 
novoroční televizní vystoupení, ve kte-
rém zazpíval společně s Kylie Minogue 
svou píseň Dance Tonight.  

McCartney na Brit Awards 
Paul McCartney převezme 20. února 
2008 cenu Brit Awards za celoživot-
ní dílo. Tuto cenu už vlastní jako člen 
skupiny Beatles, kteří již oceněni byli. 
Nyní ji dostane za svou sólovou tvorbu. 
Při té příležitosti by si měl společně s 
moderátorem večera, Ozzym Osbour-
nem, zazpívat svoji Live And Let Die.

Prodána McCartneyho kytara 

Obří kytara Gibson, kterou podepsal 
Paul McCartney (viz Novinky 3/2007), 
se 20. listopadu vydražila za 60 tisíc 
liber. Peníze z londýnské aukce Gibso-
nu přijdou na charitativní účely. V aukci 
se objevily další kytary s podpisy zná-
mých muzikantů, jako je Robert Plant, 
Ronnie Wood, Roger Waters, Paul 
Weller a Slash. Cena za jejich kytary 
však nedosáhla takové výše.

Nominace na Grammy 
Počátkem listopadu byly vyhlášeny no-
minace na cenu Grammy. Beatlesov-
ské album Love získalo dvě nominace: 
kompilační soundtrack a prostorový 
zvuk, McCartneyho album Memory 
Almost Full je nominováno na nejlep-
ší popové album, píseň Dance Tonight 
na mužský popový vokál, píseň Only 
Mama Knows na sólový rockový vokál. 
Dále jsou nominovány písně z alba In-
stant Karma: The campaign To Save 
Darfur, a to Instant Karma v podání 
U2, a Working Class Hero, kterou na-
hráli Green Day. Nominaci si také od-
nesl film s písněmi Beatles Across The
Universe.

McCartney a syn
Sir Paul se snaží pomoci svému třice-
tiletému synovi nastartovat jeho hu-
dební dráhu. James McCartney, první 
syn z Paulova manželství s Lindou, 
je bubeník a kytarista a objevil se již 
na otcových dvou sólových počinech 
(Flaming Pie a Driving Rain). Také po-
máhal matce na albu Wide Prairie.Teď 
by si rád vydal desku vlastní. Jeho otec 
říká: „Dělám teď něco se svým synem. 
Zjišťujeme, co je třeba k tomu, aby si 
nahrál vlastní desku. Všechno si dělá 
sám. Skládá, dává to dohromady. Je 

Across The Universe 
Nedávno uvedený film na motivy písní
Beatles s názvem Across The Univer-
se vyjde 5. února 2008 na formátu Blu-
-ray a současně  také  na DVD.

Charitativní Ringo
Před nepočetným VIP publikem vy-
stoupila na Silvestra v anglickém Sur-
rey pod hlavičkou Totally Abandoned 
skupina ve složení: Ringo Starr, Eric 
Clapton, Pete Townshend (The Who) 
a Joe Walsh (Eagles). A co pánové 
zahráli? Šlo zejména o jejich klasiku a 
prý byli skvělí. Vstupenky na toto cha-
ritativní vystoupení byly k dostání za 
pouhých 50 liber. Lidé se o koncertě 
dozvídali od známých. 

Ringo podpořil Amy  
Ringo Starr cítí s problémovou zpě-
vačkou Amy Winehouse, protože pod-
le něj čelí „veřejné destrukci“. Bývalý 
bubeník Beatles chválí její hudební 
úspěchy a je přesvědčený, že se může 
zbavit drog, když bude skutečně chtít. 
„Bůh žehnej Amy. Je to velký talent a 
prochází složitou situací. Povzbudivou 
zprávou je, že nyní má mnohem větší 
šanci na pomoc než tomu bylo kdysi,“ 
uvedl Ringo.

                                         Luboš Červený

Collins zdrbnul McCartneyho
Slavný zpěvák, muzikant a bývalý člen 
skupiny Genesis Phil Collins má za 
sebou několik společných projektů s 
Paulem McCartneyem. Nyní však zce-
la odmítá možnost, že by se spoluprá-
ce mohla obnovit. Phil Collins to před 
kamerami řekl zcela otevřeně: „I když 
byly doby, kdy jsem s Paulem natáčel, 
dnes bych to už neudělal. Myslím, že 
si kolem sebe vybírá špatné lidi. A ti ho 
neupozorní, když udělá v hudbě něco 
špatně.“ 


