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Novinky

z beatlesácké rodinky
Pete Best na turné

Kupte si Beatles

Paul odposloucháván

Bývalý bubeník Beatles vyrazil na letní koncertní turné do USA. Začalo 28.
července na Floridě a skončilo 13. srpna v Chicagu.

Na internetové adrese www.fotolibra.
com si můžete koupit raritní snímky
a písemnosti ze společného období
Beatles.

Sir Paul McCartney byl zděšen, když
se dozvěděl, že jeho soukromý telefon
byl odposloucháván. Na veřejnost se
dostal záznam, během kterého Paul
probírá se svou dcerou Stellou podrobnosti okolo svého rozchodu s jeho druhou ženou Heather Mills.

Paulova kytara v dražbě

Pete Best

Portréty Beatles
V londýnské Národní galerii portrétů
probíhá od 7. července do 22. října
výstava s názvem The Beatles On The
Balcony. Návštěvníci mohou zhlédnout
mnoho dosud nezveřejněných portrétů
od fotografů: Harry Godwin, Dezo Hoffmann, Linda McCartney, Terry O’Neill,
Robert Whitaker, Davis Bailey nebo
Philip Townsend.

28. července proběhla ve studiích Abbey Road aukce Cooper Owen’s Music
Legends. Součástí dražby byla i akustická kytara, na kterou se učil hrát15-ti
letý McCartney. Nástroj značky Rex do
aukce nabídl bývalý Paulův spolužák
Ian James. Pravost kytary potvrdil dopisem samotný McCartney. „Tato kytara,
která patří mému starému kamarádovi
Ianovi Jamesovi, byla prvním nástrojem, který jsem držel v ruce. Na ní
jsem se naučil své první akordy,“ píše
exbeatle. Vzácný nástroj nakonec získal americký sběratel za 330 tisíc liber.
Mluvčí aukčního domu Cooper Owen
řekl, že aukce se zúčastnili dražitelé
z Evropy, Ameriky i Ruska. On očekával cenu okolo 100 tisíc liber.

Tvrdí to neapolský skladatel Lilli Greco, který na důkaz svého tvrzení zahrál
v italské televizi Rai na klavíru píseň
Piccere’ che vene a dicere’ z roku
1885, rozhodně ne nepodobnou songu
Paula McCartneyho.

Klasický McCartney
V září se v prodejní síti objevilo další dílo Paula McCartneyho z oblasti klasické hudby. Po Liverpoolském
Oratoriu z roku 1991, je to nyní Ecce
Cor Meum, věnované znovuotevření
Magdalen College v Oxfordu. Natáčelo se na jaře ve studiích Abbey Road.
Skladba pro orchestr a sbor kombinuje
anglický a latinský text.

Boj královsky vrcholí

Vzácný materiál

26.září vyšlo kompletně remasterované album George Harrisona Living In
The Material World z roku 1973. Přibyly dva bonusy písní Deep Blue a Miss
O’Dell. Součástí je booklet s texty
a fotografiemi. Speciální limitovaná
edice pak bude mít 40-ti stránkový
booklet a DVD, na kterém bude raritní nahrávka písně Give Me Love (Give
Me Peace On Earth) z japonského
turné z roku 1991, dokument o vydání alba v roce 1973 a videoklipy písní
Miss O’Dell a Sue Me Sue You Blues,
vytvořené z dosud nezveřejněného filmového materiálu.

Yesterday je kopie!

Paul s Rexem

The U.S vs John Lennon
Na mezinárodním filmovém festivalu
v Torontu, který probíhal ve dnech 7.
až 16. září měl premiéru dokument
The U.S. vs John Lennon, který obsahoval dvě dosud nezveřejněné nahrávky. První byla Attica State, která byla
nahrána v roce 1971 a druhá instrumentální verze How Do You Sleep? Se
soundtrackem vyšlo i album 19-ti písní,
včetně Imagine, Instant Karma a Happy Xmas.



McCartney se důkladně připravuje na
soudní boj se svou manželkou Heather, se kterou od května tohoto roku
nežije. Najal si padesátiletou právničku
Fionu Shackleton, která zastupovala
i prince Charlese během rozvodového
řízení s princeznou Dianou. „Paul chce
toho nejlepšího a je přesvědčený, že
Fiona to zvládne,“ prozradil blízký přítel McCartneyho.

Paul a Heather
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V Liverpoolu hořelo

A to v muzeu Beatles Story. K požáru
došlo ve skladu suvenýrů. Muzeum
bylo evakuováno během čtyř minut.
Poté se spustilo sprinklerové (sprchové) hasící zařízení, které požár uhasilo. Škoda byla vyčíslena na deset tisíc
liber. Druhý den po požáru bylo muzeum opět zpřístupněno.

Beatles Story

McCartney dědečkem

Sir Paul McCartney se brzy stane
dědečkem. Jeho dcera Stella je totiž
podle britského deníku The Daily
Mirror těhotná. Módní návrhářka už
prý nemohla déle čekat a svému otci
radostnou novinu oznámila, aby ho
alespoň trochu příjemně rozptýlila
v těchto těžkých dnech.

Beatles v Torontu

26. srpna, v průběhu liverpoolského
Beatleweeku, byl vyhlášen požární
poplach v hotelu Adelphi. Kouř zaregistrovalo požární čidlo v přízemním
baru. Všichni ubytovaní, včetně Lennonovy sestry Julie Bairdové a Tonyho
Sheridana, byli na téměř tři hodiny evakuováni. Příčinou požáru byla odhozená cigareta.

Abbey Road opět v provozu

Šedesátiletá Barbara

Legendární nahrávací studio, které
proslavili Beatles, dostalo novou licenci
na pořádání živých hudebních vystoupení. A to od deseti hodin dopoledne
do půlnoci. Stalo se tak i přes odpor
některých místních občanů.

Úraz při vyjížďce koňmo zapříčinil,
že manželka Ringa Starra, Barbara
Bachová, oslaví své šedesáté narozeniny na nemocničním lůžku Royal Surrey v Guilfordu, kam byla převezena se
zlomeninou pravé nohy.

Výstava na Mathew Street

McCartney mužem roku

Během letošního Beatleweeku vystavoval fotograf Bill Zygmunt své snímky
Beatles v liverpoolské galerii Iconography na Mathew Street. Návštěvníci si
mohli koupit kopie vystavených exponátů od 24. do 30. srpna.

Kolekce kreseb s názvem Imagine:
The artwork of John Lennon byla
k vidění 8. a 9. září v hotelu Hard Rock
v Las Vegas. Vystavena byla asi stovka
Lennonových kreseb z let 1968-1980,
včetně prací z kolekce Bag One.

V září vyšla druhá deska Seana Lennona s názvem Friendly Fire, na které
spolupracoval i se synem další hvězdy americké hudební scény – Paula
Simona.

Seržant Pepř je jednička

Politici a Beatles

Nejlepší popová píseň

Přes 40 tisíc čtenářů serveru Novinky.cz rozhodovalo v největší hudební
anketě na českém internetu o nejlepší
popovou píseň všech dob. S velkým
náskokem (26,3%) zvítězila skladba Show Must Go On od Queen. Na
druhém místě se umístili U2 s Beautiful Day (13,3%) a na třetím Beatles
s Yesterday (10,4%). Na desáté příčce
skončilo ještě Let It Be za sedmým
Imagine Johna Lennona.

Britský
pánský
časopis
GQ
(Gentlemen’s
Quarterly)
vyhlásil
domácím mužem roku Paula McCartneyho. Ten se předávání cen v Londýně osobně nezúčastnil. „Není jen jednou z největších, ale pravděpodobně
i nejvýznamnějších žijících legend,“
prohlásil Dylan Jones, vydavatel GQ.

Lennon v Hard Rock Hotelu

Nové album Seana Lennona

Nejoblíbenější hudební skupinou britských politiků jsou Beatles. V anketě
British Library se jich nejvíce vyslovilo
pro album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. Mezi oblíbenými deskami
byly i Revolver a Bílé (dvoj) album.
Za Beatles následovaly skupiny Led
Zeppelin, Pink Floyd a Deep Purple.

V Adelphi hořelo

Paul McCartney zaslal pozdrav s poděkováním fanouškům Beatles z Toronta a organizátorům místního Beatles
Celebration. Akce proběhla ve dnech
16. a 17. září a představili se na ní
vystavovatelé, hudebníci, vydavatelé a také největší sbírka memorabilií
v Kanadě. Akce se konala u příležitosti
40. výročí koncertu Beatles v Torontu.

George od Billa Zygmunta

Album skupiny Beatles Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band bylo vyhlášeno nejlepší deskou všech dob. Žebříček byl sestaven k 50. výročí vzniku
britské hitparády. Na druhém místě, se
ztrátou 201 hlasů, se umístil Michael
Jackson s albem Thriller. Beatles měli
v první desítce ještě alba Revolver (6.),
Abbey Road (8.) a The Beatles (10.)
Celkem hlasovalo 220 tisíc lidí.

Coververze Beatles

24. října by se mělo na trhu objevit album coververzí písní Beatles od společnosti Restless Records v podání
interpretů: Alice Cooper, Lemmy Kilmister, Billy Idol, Steve Vai nebo Ynqwie Malmsteen. V jejich podání zazní:
Hey Bulldog, Back In The USSR, Lucy
In The Sky With Diamonds, Tomorrow
Never Knows, Magical Mystery Tour,
Revolution, Day Tripper, I Feel Fine,
Taxman, I Saw Her Standing There,
Hey Jude, Drive Me Car.
Jedna z obalových verzí
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Heather opět nahá

Známky s Beatles

Heather Millsová se svlékla kvůli
snímkům do kalendáře organizace na
ochranu zvířat PETA. Těmito snímky
chce údajně demonstrovat, že poté, co
se v květnu rozešla se spoluzakladatelem Beatles, se konečně její život vrací
do normálu. „Rozhodla se tímto způsobem relaxovat,“ prozradil listu Sunday
Times jeden z jejich důvěrných přátel.
„A také všem, kteří ji ve snaze zalíbit se
Paulovi pomlouvají a očerňují, dát jednoznačně najevo, aby jí políbili...“ A to
stačilo, aby se Paul McCartney rozhodl
ji definitivně vyškrtnout ze svého života.
Z připravovaného životopisného snímku nařídil vystřihnout všechny záběry,
na nichž se Heather objevuje. Sir Paul
rovněž zrušil, v posledních letech pravidelné, vystoupení na dobročinném
večírku společnosti Adopt-a-Minefield.

Britská pošta chystá v lednu 2007
vydání kolekce šesti známek s motivy
obalů alb Beatles: With The Beatles,
HELP!, Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band, Abbey Road a Let
It Be.

TO THE BEATLES prozrazuje jméno
zubaře, který Beatles seznámil s drogou LSD. Turner tvrdí, že tím „dentistou“ byl John Riley, z londýnské Harley
Street. Nyní, dvacet let po jeho smrti,
se Turner rozhodl představit člověka,
který během společné večeře nasypal
„broukům“ do kávy zmíněnou drogu.
Cynthia Lennonová mu to prý stále
neodpustila.

Paul nechce vlaky

LSD zubař
Nová kniha Stevea Turnera THE FAB
FOUR: THE GOSPEL ACCORDING

Sir McCartney se přidal ke kampani,
která chce zvrátit rozhodnutí postavit vlakovou dráhu vedoucí pod jeho
studiem v londýnském Soho. Paul je
přesvědčen, že vibrace způsobené
nejprve budováním tunelu a později
projíždějícími vlaky by naprosto znemožnily nahrávání. V ostrém dopise se
domáhá kompenzace v případě, že se
dráha skutečně bude stavět.
Luboš Červený

Klubáci v přímém přenosu z Liverpoolu



