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Novinky

z beatlesácké rodinky
Největší hudební rok

Nůž na krku

Zemřel zakladatel Cavernu

Letopočet 1967 byl posluchači Rádia
2 vyhodnocen jako největší rok populární hudby. Hlasující ocenili, že v roce
Léta lásky vyšla deska Beatles Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
album Jimiho Hendrixe Are You Experienced? a také Rolling Stones s Pink
Floyd výrazně zasáhli Spojené státy. Na druhém místě se díky Elvisovi
umístil rok 1957. Třetí příčka patří roku
1973, kdy vyšlo album Pink Floyd The
Dark Side Of The Moon. Jako nejhorší
byl vyhodnocen rok 1999.

Mezi marihuanou a manželkou si musel vybrat Paul McCartney. Jeho současná partnerka Heather Mills totiž
drogy nenávidí. Se zesnulou Lindou si
přitom dopřával jointa každý den.

Po těžké nemoci zemřel 11. ledna ve
Francii Alan Sytner. Po vzoru pařížského klubu Le Caveau otevřel v lednu
1957 v liverpoolském Cavern Clubu
jazzový bar. V roce 1959, před nástupem vlny Mersey beatu v čele s Beatles, klub prodal.

Skotské překvapení
Více jak 500 doposud nepublikovaných
fotografií skupiny Beatles, pořízených
při natáčení filmu Help!, objevili ve
skladě skotské University of Dundee.
Autorem byl fotograf Michael Peto, který je před svou smrtí v roce 1970 odkázal právě tomuto ústavu. Fotografie
nedávno objevil pracovník univerzity,
který začal ukládat školní fotografie
do digitální podoby. Pětatřicet let staré
momenty nyní vyšly v knize s názvem
Now These Days Are Gone.

Antologie SP & EP

Beatles Art
Zajímavá kniha vyjde v letošním roce u
Boxigami Books. Ponese titul Beatles
art: Fantastic new artwork of the Fab
Four a obsahovat bude díla od autorů z
celého světa. Předmluvu k dílu napsal
Jock Bartley z americké skupiny Firefall. Vydání je plánováno na květen. Z
každé prodané knihy dostane charitativní organizace Adopt-A-Minefield
jeden dolar.

Po loňské antologii LP vychází letos
Beatles Worldwide II: An Anthology of
Original Singles & EP-Releases. V té
si můžete přečíst například o venezuelském singlu Helter Skelter/ Honey
Pie, španělském EP Yellow Submarine
či Girl nebo o malajském vydání dvou
EP desek.

Nejlepší album
Podle ankety britského časopisu Q o
nejlepší album všech dob, se v první
dvacítce umístili Beatles hned čtyřikrát
– 4. Revolver, 14. Abbey Road, 17. Bílé
dvojalbum a 19. Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band.

Paulův Cadillac na prodej
Jako malí kluci

A Day In The Life nevydražen  
9. března proběhla v aukční síni Boh-mans dražba memorabilií. Text „seržantovské“ písně A Day In The Life od
Johna Lennona, s vyvolávací cenou
1,5 milionu liber, nového majitele překvapivě nenašel.

V arizonském Scottsdale byly od 14.
do 22. ledna k vidění automobily, které
se objeví na 35. výroční aukci společnosti Barrett – Jackson. Mezi veterány
přehlídce vévodily: limuzína Lincoln
Mark V Elvise Presleyho s najetými 33
tisíci mil nebo Cadillac CTS Sport Paula McCartneyho. Jeho vůz bude vydražen v dubnu v Palm Beach. Výtěžek
bude věnován charitativní společnosti
Adopt-A-Minefield.



Rockový výběr Beatles?
Objevily se dosud nepotvrzené zprávy,
že Paul McCartney v současné době
dohlíží na přípravu nového výběru
nazvaného The Beatles: Heavy, na
kterém by se měly objevit skladby z
pozdější doby ve tvrdším stylu. Šušká
se, že disk by měl obsahovat alespoň
jednu dosud nevydanou nahrávku Beatles. Nechme se překvapit.
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Český trpaslík ve Friar Park

Beatles ve školních lavicích

Pátý Beatle

Ležící trpaslík na trávníku ve Friar Parku, kterého můžeme obdivovat na obalu Harrisonova alba All Things Must
Pass, pochází z někdejší Mareschovy dílny v Ústí nad Labem. Je o tom
přesvědčen známý trpaslíkolog Václav
Houfek.

Hudební škola Carnegie Mellon University, známá vzděláváním v klasické hudbě, otevře kurz hudby Beatles.
Přednášet bude profesor Stephen
Schultz a náplní kurzů bude analýza
hudby a textů včetně harmonie a kompozice. Studenti budou mít k dispozici
výběr ze všech alb Beatles. Plánovaný
počet studentů je omezen na 75.

Životní osudy Briana Epsteina budou
hlavním tématem chystaného filmu The
Fifth Beatle. Příběh slavného manažera bude také doplněn o snové frekvence a přeludy. Podle scénáristy Viveka
Tiwaryho bude snímek uzavřenější a
nebude zaměřen pouze na období Beatles. Hlavní roli by měl ztvárnit známý
herec Jude Law. Premiéra je plánována u příležitosti oslav evropského hlavního města kultury, které proběhnou v
Epsteinově rodném Liverpoolu v roce
2008.

McCartney na Grammy
Poprvé ve své kariéře vystoupil Paul
McCartney při slavnostním udělování prestižních cen Grammy, které se
uskutečnilo 8. února v Los Angeles.
Muzikant, který během čtyřicetileté
kariéry získal třináct malých gramofónků, byl i v tomto roce nominován
v kategoriích: nejlepší album, nejlepší
popový interpret a nejlepší popové album. Žádnou cenu však nezískal. Zato
si společně s rapperem Jay-Z a Chesterem Benningtonem ze skupiny Linkin
Park zazpíval Yesterday, a sólově předvedl beatlesáckou Helter Skelter.

5 milionů za 30 písní
Filmový magnát Joe Roth je ochoten
zaplatit 5 milionů dolarů za použití třiceti písní Beatles ve svém novém filmu s názvem Across The Universe. Za
tímto účelem již kontaktoval současné
vlastníky práv k písním Beatles: Michaela Jacksona a firmu Sony Music.

Nová hra o Lennonovi
V březnu byla v Sydney uvedena hra
And In The End, která popisuje poslední minuty života Johna Lennona. Hlavní
roli v ní ztvárnil britský herec Valentine
Pelka, známý z filmu Pianista. Autorem
i režisérem hry je držitel ceny Emmy
Alexander Marshall. Po uvedení v Sydney a Melbourne by se mělo představení přesunout na Broadway.

Nový majitel Air studia

Jay-Z, Paul, Ch. Bennington

Lennon spal s Epsteinem
Anglický novinář Michael Thorton vynesl v listu Daily Mail na světlo pikantní detaily ze života Johna Lennona,
konkrétně o jeho důvěrném sblížení
se s manažerem Brianem Epsteinem.
Thortonovi se Epstein před smrtí za
slib mlčení vyzpovídal ze svého vztahu
k Lennonovi. Po dlouhé době tak vyšlo
najevo, že se John nemiloval pouze se
ženami. Přestože nebyl gay, měl intimní styky s mužem a oddával se s ním
tvrdým sado-masochistickým praktikám. Tím milencem byl právě podle
Thortona Brian Epstein.

Air Studio, založené Georgem Martinem, vlastní od února 2006 společnost
Strongroom. Nový majitel slíbil zachovat studio pod současným jménem a
spolupracovat s Martinem na jeho dalším růstu. Ve studiu nahrávají Paul McCartney, U2, Robbie Williams, George
Michael nebo Coldplay.

Starkey v Liverpoolu
5. a 6. července má v Liverpoolu vystoupit skupina The Who se Zakem
Starkeyem za bicími. Naposledy hráli
Who v Liverpoolu před čtyřiceti lety.

Sutcliffe na internetu
7. března byla spuštěna webová stránka StuartSutcliffeArt.com s informacemi o tomto bývalém členovi Beatles,
který zemřel v roce 1962 .

Zak Starkey



Brian Epstein

Pattie vystavuje
31. března skončila v sanfranciské Art
Exchange výstava fotografií bývalé modelky a ex-manželky George Harrisona
a Erica Claptona, Pattie Boydové s názvem Shared Memories: Photographs
By Pattie Boyd. Na výstavě bylo k vidění 70 osobních fotografií rockových
legend jako byli: Beatles, Eric Clapton,
Marianne Faithfull, B.B.King, Mick Jagger, Jeff Beck, Ronnie Wood a mnoho
dalších.

Nová kniha o Harrisonovi
Kniha Joshuy Greena nazvaná Here
Comes The Sun: The Spiritual And
Musical Journey Of George Harrison
mapuje Harrisonovo téměř pětatřicetileté hledání vnitřního klidu a osvícení.
Greene se s ex-beatlem zesnulým před
pěti lety poprvé setkal v roce 1970 jako
příslušník Radha Krishna Temple, pro
které tehdy Harrison produkoval album
posvátných hinduistických písní. Kniha
sleduje Harrisonovu duchovní cestu
od jeho první návštěvy Indie v roce
1966 až do jeho poslední návštěvy v
roce 2000. Své si najdou v knize i hudební fanoušci. Jde o jakýsi pohled na
nejslavnější éru rokenrolové historie s
duchovní lekcí.
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Odmítavý McCartney

Nové muzeum Beatles

Lennonův podpis

Paul McCartney odmítl cenu British
Lifetime Achievement (za celoživotní
dílo) s odůvodněním, že je příliš mladý na to, aby přijal takovou cenu. Nechce, aby se o něm smýšlelo jako o
odepsaném. Mluvčí organizátora na to
zareagoval: „Byli jsme naprosto ohromeni. Sir Paul měl pocit, že kdyby cenu
přijal, lidé by si mysleli, že je na konci
své kariéry – v době, kdy se cítí na vrcholu tvůrčích sil.“ Na celé záležitosti
je zvláštní, že dnes téměř čtyřiašedesátiletý McCartney neměl problém převzít cenu Grammy za celoživotní dílo v
roce 1990, když mu bylo teprve 47 let.

Známý londýnský Beatles obchůdek
na Baker Street bude rozšířen o muzeum, které zpřístupní od dubna letošního roku v suterénu pod obchodem
jeho majitel Howard Cohen. Kromě
velké sbírky vzácných memorabilií,
zde budou k vidění také obrazy Stuarta Sutcliffea nebo raritní plakát Johna
Lennona a Yoko Ono s podpisy.

Před obchodem Red Cross v britském
městě Swansea, ve kterém se sbírají
věci pro charitativní účely, ležela taška s obvyklým sortimentem oblečení,
hraček apod. Při roztřiďování věcí v ní
zaměstnanci obchodu objevili papírek
s podpisem Johna Lennona. Odborníci
potvrdili jeho pravost. Cena útržku se
odhaduje na nejméně tisíc liber.

Manažer Shake zemřel
Ve věku 76 let zemřel představitel manažera Shakea z filmu A Hard Day‘s
Night. Herec a spisovatel John Junkin
podlehl rakovině plic.

Ringo na cestách  
Ringo Starr oznámil na svých oficiálních webových stránkách www.ringostarr.com, že se letos v létě chystá
vyrazit na turné s nejnovější sestavou
pod názvem 9th All Starr Band. Jejími
členy by měli být: Rod Argent, Mark
Hudson, Richard Marx, Billy Squier,
Edgar Winter, Sheila E. a Mark Rivera.
Startuje se 14. června v kanadském
Casino Rama a končí 20. července v
newyorské Radio City Music Hall.

Podepsané obaly Beatles
Howard Cohen s plakátem Johna a Yoko

Ocenění Jacarandě?
Bar Jacaranda, který se nachází na
liverpoolské Slater Street, je navržen
na prestižní ocenění. Tento klub, ve
kterém Beatles odehráli několik svých
prvních vystoupení, je vážným kandidátem na britskou cenu Pubs In Time.
Vlastníkem klubu je stále Allan Williams, který proslul jako „muž, který se
zbavil Beatles“.

Studiové vzpomínky

Koncertní Ringo v roce 2005

McCartney na Abbey Road
27. února se uskutečnila premiéra
dokumentu Paula McCartneyho pod
titulem Chaos And Creation At Abbey
Road. Jednalo se o Paulovo vystoupení natočené ve studiu č. 2 v červenci
2005. V pořadu se objevily skladby z
jeho sólové tvorby, repertoáru Beatles
a pár rokenrolových hitů.

Nezabíjejte tulení mláďata  
„Exbeatle“ Paul McCartney a jeho
žena Heather navštívili ledovou kru na
atlantickém pobřeží Kanady a před fotoaparáty tam dováděli s malými tuleni
proto, aby demonstrovali postoj k rozhodnutí kanadské vlády, která povolila
lov těchto zvířat přes odpor většiny občanů země.

Here, There and Everywhere: My Life
Recording the Music of the Beatles je
název knižních vzpomínek zvukového
mistra Geoffa Emericka na spolupráci
s členy skupiny Beatles ve studiích Abbey Road. Na 400 stránkách jsou vylíčeny zkušenosti člověka, který zažil
brouky od jejich prvních nahrávacích
pokusů až po labutí píseň v podobě
alba s příznačným názvem Abbey
Road. Publikace vyšla v březnu letošního roku.

A Hard Day’s Night

V Rock Star Gallery arizonského města Scottsdale se 1. dubna uskutečnila
aukce více než 200 kusů hudebních
memorabilií. Nechybělo ani několik
obalů LP desek Beatles s originálními podpisy: Something New, Rubber
Soul, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, Yesterday And Today, Revolver,
Abbey Road a A Hard Day’s Night.
Výtěžek z aukce bude věnován místní
nemocnici léčící děti s rakovinou.

Setkání Beatles fandů v USA  
Na apríla se konalo v New Yorku pravidelné setkání fanoušků Beatles. Po
devětatřicetileté odmlce zde vystoupilo i duo Peter & Gordon (známé i díky
vztahu Paula McCartneyho se sestrou
Petera Ashera – Jane). Mezi dalšími
hosty se objevil bývalý bubeník Beatles
Pete Best se svou skupinou, zvukař
Geoff Emerick, publicista Tony Barrow,
autor biografie Here Comes The Sun
Joshua Greene, autor biografie Lennon Revealed Larry Kane. Akci uváděl
Martin Lewis, producent DVD edice A
Hard Day’s Night a The Beatles on Ed
Sullivan.

Jako DVD příloha se v dubnovém čísle
časopisu Home Cinema objevil film A
Hard Day’s Night. To vše za 99,- Kč.

Ruka George Harrisona
Pokud si chcete potřást rukou s Georgem Harrisonem, navštivte aukční server www.ebay.com.au. Zde si můžete
zakoupit podepsaný odlitek jeho ruky,
opatřený certifikátem pravosti. Tento
artefakt byl pořízen v roce 1995 během
závodů Formule 1 v Austrálii. Celkem
bylo vytvořeno 500 kusů.



Peter & Gordon

Luboš Červený

