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Novinky

z beatlesácké rodinky
Fotografie z turné

22. dubna byla v San Francisku otevřena výstava fotografií dokumentující
koncertní turné Paula McCartneyho v
letech 2002-2003. Autorem snímků je
Bill Bernstein. Snímky podepsané McCartneym a Bernsteinem byly také na
prodej.

měl v tašce prezervativ, který jsme navlékli na mikrofon, abychom ho izolovali a teprve pak ho šoupli do flašky.
Byla to součást hlavního vokálu, ale nikdy tu nahrávku nepoužili. Jsem si jistý,
že ještě někde je,“ říká Emerick.

Beatles na webu

Podle generálního ředitele firmy Apple
Records, Neila Aspinalla, se pracuje
na digitálním remasterování kompletního katalogu písní Beatles. Fanoušci
by se tak konečně mohli dočkat kvalitnějšího zvuku. Jako zklamání však
působí zpráva, že takto remasterované
nahrávky by měly být k dispozici pouze
online přes iTunes.

Nová deska Beatles

Dosud nevydané nahrávky Beatles
mají vyjít na desce. Producent George
Martin chce písničky upravit pro představení Cirque du Soleil, které má letní
premiéru v Las Vegas. „Plánujeme zremixovat a zremasterovat staré nahrávky tak, aby z nich vznikla kompletně
nová muzika,“ prohlásil Neil Aspinall z
vydavatelství Apple. „Vzniklé písničky
budeme prezentovat při představení a
později by měly vyjít na desce. Chtěli
bychom také využít některé dosud nepublikované hudební nápady kapely.“
Na projektu se podílejí i Paul McCartney a Ringo Starr.

George Martin v síni slávy
Londýn 2003

Bez cigaret

Fotografie, kterou společnost Capitol
Records použila na obalu druhé kolekce amerických vydání desek Beatles,
prošla retuší. Z rukou „brouků“ zmizely
cigarety, které jsou na původním snímku. Chudák Ringo Starr při zásahu do
fotografie přišel nejen o cigáro, ale i o
dva prsty. Nestalo se tak poprvé: na
obalu reedice singlu I Want To Hold
Your Hand zmizela cigareta z ruky
Paula McCartneyho a později se tak
stalo i na obalu alba Abbey Road.

Sir George Martin bude koncem roku
uveden do britské hudební Síně slávy.
Mezi dvacítku těch, kteří se již tímto
titulem mohou pyšnit, patří například
členové skupiny Beatles, Madonna či
Pink Floyd.

Plakát na Cirque du Soleil

Linda McCartney na prodej

Johnova ochrana
John Lennon zpíval do mikrofonu chráněného kondomem. Nezvyklý technický vynález ho měl uchránit před
úrazem elektrickým proudem, když
se při natáčení hitu Yellow Submarine
snažil dosáhnou „podvodního“ zvuku.
„John chtěl nahrávat pod vodou, aby
nasimuloval zvuk, jako by byl opravdu
v ponorce pod hladinou,“ vzpomíná
zvukař Geoff Emerick. „Vymyslel jsem,
že strčíme mikrofon do láhve s vodou
a on do něj bude zpívat. Pak mi ale došlo, že mikrofonem prochází elektrický
proud. Mal Evans (cestovní manažer)

Sir George Martin

Beatles zachrání Jacksona

Michael Jackson potřebuje zaplatit
přes 200 milionů dolarů, aby se vyhnul
bankrotu. Bude ale muset nabídnout
společnosti Sony část podílu v hudebním katalogu, ve kterém jsou i práva
k vydávání skladeb Beatles. Sony tak
získá přednostní právo k nákupu 25
procent katalogu. To je polovina podílu,
který Jackson drží. Písně Beatles tvoří
dvě třetiny hodnoty katalogu, který patří podle expertů mezi nejcennější na
světě.



Značku potravin pro vegetariány Linda
McCartney v současné době vlastní
společnost Heinz. Od té ji chce získat švýcarský gigant Nestlé. Produkty
značky Linda McCartney se dodávají
do britských supermarketů Marks &
Spencer, Sainsbury a Tesco. Značku
založila zesnulá manželka Paula McCartneyho v roce 1991. Společnost
Heinz ji vlastní od roku 1999.

Heather opět modelkou

Heather Millsová McCartneyová podepsala exklusivní smlouvu s londýnskou modelingovou agenturou Zone.
Kariéra Heather jako modelky skončila
v roce 1993 po autonehodě, při které
přišla o nohu.

2/2006

Lennonův školní sešit

19. dubna byl v londýnské aukční síni
Cooper Owen prodán školní sešit Johna Lennona za 126,5 tisíce liber. Stalo
se tak více jak 50 let poté, co ho bývalý
člen Beatles popsal básněmi a pomaloval barevnými obrázky. Lennonovi
bylo 12 let, když do desetistránkového
sešitu vepsal verše klasických anglických básní a opatřil je perokresbami s
komentáři. Podle aukční síně se jedná
o „zářivý příklad zjevujícího se uměleckého talentu“ liverpoolského školáka,
který přispěl k prodeji milionů alb slavné skupiny.

Paul na Beatlefestu

Při závěrečném vystoupení dua Peter
& Gordon na Beatlefestu pořádaném v
New Jersey přečetl moderátor večera
Martin Lewis vzkaz od Paula McCartneyho: „To, co nyní svět potřebuje, je
aby Peter & Gordon zazpívali své písně a připomněli nám všechna ta skvělá
léta, ze kterých pocházejí. Jsem velmi
rád, že se dali po těch dlouhých letech
znovu dohromady a pomohou přetvořit
svět bez lásky v láskou naplněnou planetu. Mám vás moc rád. Paul.“ Vzkaz
Paula McCartneyho prolomil dlouholetou tradici, že se ex-Beatlové nijak
neangažovali při pořádání Beatlefestu
a prakticky jej ignorovali.

Hand Made na prodej

Společnost Equator Group kupuje firmu Hand Made Holdings, kterou v roce
1978 založil George Harrison. Cena by
se měla pohybovat kolem 15 milionů
liber.

Konec po čtyřech letech

Manželství Paula McCartneyho a fotomodelky Heather Millsové je minulostí. Dvojice ve společném prohlášení
oznámila, že každý půjde svojí cestou.
Manželé se dohodli na rychlém rozvodu a na společné výchově své dvouapůlleté dcery Beatrice.

Zemřel Billy Preston
Sgt. Pepper’s vyhrál

Výstava Stuarta Sutcliffa

Od 5. května do 26. června bude
Prescot Museum v Knowsley vystavovat díla Stuarta Sutcliffa. Pět jeho prací
bude v limitovaném počtu nabídnuto
ke koupi.

John Lennon promluvil

„Dejte míru šanci,“ zpíval John Lennon za svého života a k míru vyzývá
i ze záhrobí. Tvrdí to producenti televizní seance, vysílané na americkém
placeném okruhu. Pořad Duch Johna
Lennona byl přenášen z newyorské restaurace La Fortuna, kterou John často navštěvoval. Podle líčení producentů
během seance náhle médium zmlklo a
v pozadí byl slyšet neznámý hlas. Po
přehrání zvukového záznamu vyslechli Lennonův mírový vzkaz. Přivolaná
specialistka na tyto jevy Sandra Belangerová po prozkoumání záznamu
potvrdila jeho pravost.

Hudební svět nejvíc změnil „seržant
Pepř“. Tak zněl výsledek ankety vyhlášené deníkem MF Dnes. Legendární beatlesovské album vyzdvihla na
vrchol většina z dvanácti oslovených
novinářů a umělců. Druhou příčku vybojoval Nevermind od Nirvany následovaný na třetím místě albem skupiny
Sex Pistols – Never Mind The Bollocks.
Umělce v anketě zastupovali zpěváci
Žbirka a Krajčo.

6. června po těžké nemoci zemřel v arizonském Scottsdale skladatel, klávesista a zpěvák Billy Preston. S Beatles
spolupracoval na albech Let It Be, The
White Album a Abbey Road. Zúčastnil
se legendárního koncertu pro Bangladesh a na vzpomínkovém koncertu pro
George Harrisona. Podílel se na sólových nahrávkách Harrisona, Starra a
Lennona. S Beatles se seznámil již v
Hamburku, když ve Star Clubu doprovázel Little Richarda.

Paul McCartney má píseň

Píseň s výstižným názvem Paul McCartney zařadí na své nové album skupina Scissor Sisters. Autor skladbu napsal na základě svého snu. Legendární
ex-Beatle bude znít ve stylu disko.

Spoušť docvakala

Na místo činu se již nevrátí autor slavného snímku s Beatles na přechodu
studia Abbey Road. Fotograf Iain MacMillan podlehl rakovině začátkem května ve skotském Dundee. Na stejném
místě ještě s McCartneym nafotil obal
k jeho sólové desce Paul Is Live a spolupracoval s Lennonem na jeho projektech: Live Peace in Toronto, Something
In New York City a Happy X-mas.

Spor o jablko

Beatles prohráli soudní při s počítačovým gigantem Apple o užívání slavného loga, jímž je jablko. Londýnský
nejvyšší soud rozhodl, že firma symbol
používala jen v souvislosti se svými
obchody a ne ve spojitosti s hudebními
aktivitami. Sir Paul McCartney, Ringo
Starr a rodiny Johna Lennona a George Harrisona se proti rozhodnutí soudu hodlají odvolat.

Billy Preston

Osmnáctiletý hřích

V médiích se objevila zpráva, že Heather Millsová nafotila v roce 1988 pornografickou knihu Die Freude Der Liebe (Prožitky lásky), která se prodávala
na německém trhu. Bývalá modelka
nafotila snímky ještě před tím, než se
proslavila a přišla o nohu při střetu s
motocyklem. Domnívá se, že snímky
na veřejnost vynesli právníci McCartneyho, aby pošpinili její pověst. Heather se totiž snaží na Paulovi vysoudit
v přepočtu téměř osm miliard korun.

Voskový přesun

Voskové figuríny Beatles se přestěhovaly z londýnského muzea Madam
Tussaud‘s do liverpoolského muzea
The Beatles Story.
Luboš Červený



