Novinky

z beatlesácké rodinky
Sgt. Pepper na internetu

Společná píseň Paula McCartneyho a
U2 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band, která zahajovala charitativní
koncert Live 8, je vůbec první on-line
vydanou nahrávkou od Beatles v historii. Společnost Universal ve spolupráci s BBC nejprve přes satelit nahrála píseň na disk. Po zmastrování byl
„Seržant“ elektronicky poslán přes produkční centrum Universalu do prodejního centra v USA. Odtud následovala
distribuce dvěma stovkám prodejců do
více než třiceti zemí. Píseň lze zakoupit na stránkách Live 8 za 0,99 liber.
Skladba nikdy nevyjde na CD.

Madonna s McCartneym?

V zákulisí koncertu Live 8 v londýnském Hyde Parku se Paul McCartney
setkal s Madonnou. Hovořili spolu
mimo jiné i o možné spolupráci na novém McCartneyho albu.

Lennon a May Pangová

Bývalá milenka Johna Lennona May
Pangová byla prý zdrcena zprávou o
jeho smrti v roce 1980. Údajně jí totiž
pár týdnů před tím John ujistil, že by
chtěl obnovit jejich vztah. Pangová s
Lennonem prožila dvouletý románek
po tom, co se John odloučil od Yoko v
roce 1973. Popírá také, že jejich vztah
skončil v roce 1975, když se Lennon
opět vrátil k manželce. Jak Pangová
tvrdí, chtěl John ve svém mimomanželském vztahu pokračovat i nadále,
protože ji prý miloval. „S Johnem jsme
se setkávali až do jeho smrti. Stále
jsme se milovali. Poslední, co mi řekl
bylo, že se snaží najít způsob, abychom mohli být spolu. Potřeboval mě,“
tvrdí May Pangová.

Ringo v Monte Carlu

Ringo Starr si zařídil trvalé bydliště v
daňovém ráji, v Monte Carlu. Rocker
nadále vlastní domy v Anglii a Kalifornii, ale rozhodl se žít v Monaku, protože
si tak přijde na větší peníze. Vždycky
bojoval s vysokými daněmi. „Je to přehnané,“ říká. „Nejraději bych to udělal
jako Willie Nelson – prostě neplatíte,
dokud vás nechytnou. Pak někde uděláte nějaké koncerty a všechno vám
odpustí.“

Lennonovy memorabilie

Avizovaná aukce věcí Johna Lennona
proběhla 28. července v londýnském
Hippodrome. Rukou psaný text písně
All You Need Is Love byl prodán za
1 milion dolarů. Lennonův kabát vojenského stylu, který inspiroval obal alba
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
byl oceněn 175 tisíci dolary. Dále bylo
vydraženo piáno z newyorské Dakoty
za 245 tisíc dolarů, Lennonovy kresby
vodovkami ze školních let za 123 tisíc
dolarů. Typické Lennonovy brýle s tenkými obroučkami se prodaly za 97 tisíc
dolarů. Kromě toho se v aukci objevilo
i další oblečení, malby a hudební nástroje, které dříve patřily Lennonovi,
Jimimu Hendrixovi a dalším.

Beatles v Hollywood Bowl

May Pangová

Mersey Beat

Společnost Mirage Films natočila devadesátiminutový dokumentární film
The Mersey Beat Files, který pojednává o hudebním fenoménu, jenž se
objevil na začátku šedesátých let v Liverpoolu, a ze kterého vzešlo mnoho
slavných skupin, včetně Beatles. Na
film naváže také nové vydání kdysi
slavných novin Mersey Beat a stejnojmenné album od společnosti EMI.

29. července byl televizní stanicí Fox
Channel 11 v Los Angeles odvysílán
třicetiminutový sestřih ze dvou koncertů Beatles v Hollywood Bowl, které se
uskutečnily v roce 1964 a 1965. Po čtyřiceti letech nově zpracovaný záznam
se zaměřil nejen na samotné vystoupení „brouků“, ale i na dopad návštěvy
Beatles na Hollywood jako takový.

Výstava v Mendipsu

Dosud nezveřejněné kresby pocházející z mládí Johna Lennona jsou vystaveny v Mendipsu na Menlove Avenue
č. 251 v Liverpoolu. Zde můžete shlédnout také další předměty, které muzeu
zapůjčila Yoko Ono, včetně Johnova
mléčného zubu.

George Harrison na DVD

Vdova po bývalém „beatlovi“ Georgovi
Harrisonovi splnila svému manželovi
sen. Nechala remastrovat film a hudbu z jeho koncertu „Pro Bangladéš“
z roku 1971 na velkokapacitní DVD.
Tento projekt musel Harrison odložit, když onemocněl rakovinou. Podle
deníku The Telegraph 99-ti minutový
film z charitativního koncertu technici
zrestaurovali a zremixovali. Při tom na
disku nechybí ani 72 minut bonusů.
„Je to úžasné. Z původních 16-ti milimetrů to zvětšili na 70,“ uvedla Olivia
Harrisonová.

R Ringo, George a Bob Dylan pro Bangladéš

Zemřel Edward Heath

V neděli 17. července zemřel ve věku
89 let bývalý předseda vlády Velké Británie Sir Edward Heath. Jeho jméno
zmínil George Harrison v písni Taxman z alba Revolver. Ještě jednou si
na něj Beatles vzpomněli v roce 1995
ve svém videoklipu k písni Free As A
Bird, kde je zachycen, jak kráčí po ulicích Liverpoolu společně s Haroldem
Wilsonem.

Nový text When I’m 64?

Myšlenku na přepracování textu písně
„Až mi bude 64“ vnukla Siru McCartneymu klavíristka, která zmíněnou
skladbu hraje v domově důchodců.
„Byl jsem na dovolené a potkal tam
dámu, která mi řekla: Hraju jednu z
vašich písní. . . When I’m 64. Doufám,
že vám nevadí, že jsem to změnila na
Až mi bude 84. Lidé čtyřiašedesátku
nepokládají za žádný věk. Možná mě
to příští rok taky začne zajímat,“ zauvažoval Paul McCartney.

Ringovo hřiště

Žáci Shorefields Technology College v
liverpoolské čtvrti Dingle přišli s nápadem. Jejich nový sportovní komplex by
měl nést název nejznámějšího místního rodáka „Starr Fields“.

McCartney na Abbey Road

V proslulém studiu č. 2 v Abbey Road
si opět zazpíval Paul McCartney. Malý
koncert pro 50 lidí zazněl v pořadu rádia BBC 2 „Sold on song“. Vedle písní
z nového alba Chaos And Creation In
The Back Yard zanotoval Sir Paul ještě
skladby jak z období Beatles, tak i ze
svých sólových projektů a nechyběly
ani oblíbené rokenrolové pecky.

Autorská práva

Stále se šušká, že finanční situace
Michaela Jacksona není nejrůžovější
a že katalog autorských práv k písním
Beatles nabídne k prodeji. A šušká se
také, že v úvahu připadá hlavně opět
Paul McCartney. Zaručené zprávy, že
práva koupí nazpět, však Sir Paul vyvrátil na serveru deníku Ireland Online,
kde celou věc označil za předčasnou.
„Pořád se mnou na to téma mluví někdo, kdo o tom ví víc než já,“ říká McCartney v narážce na novinářské spekulace. Podle svých slov však nechce
v záležitosti katalogu skladeb Beatles
nic uspěchat a věrný své povaze hraje
s Michaelem vyčkávací hru. Jen aby
opět neprohrál.

Muzejní přírůstky

Muzeum Liverpool Life získalo nové
memorabilie Beatles. Vystavena je například vstupenka na Valentinské vystoupení z roku 1963, Lennonův oděv
z filmu Help a mnoho fotografií včetně
jedné, kterou věnovali dívkám ze školy
Childwall Valley. Právní zástupce rodiny Epsteinových zase věnoval muzeu
Beatles Story dva dopisy. První, z roku
1964, byl zaslán londýnské městské
radě a druhý, z roku 1957, poskytuje detailní pohled na osobu Briana
Epsteina.

McCartney v Billboardu

Americký Bilboard zveřejnil ve třetím
čísle svého magazínu profil Paula
McCartneyho s informacemi ze zákulisí nahrávání nového alba a přípravy
letošního amerického turné. Magazín
si můžete objednat na adrese: www.
orderbillboard.com/paul.

Aukce memorabilií

Největším letošním hitem různých
aukcí jsou kresby, které John Lennon
vytvořil jako student umělecké školy.
Nejinak tomu bylo i 27. srpna, kdy se
v liverpoolské LIPA uskutečnila 15. výroční aukce memorabilií Beatles. Kromě Johnových kreseb se tu také objevily podpisy všech Beatles, vstupenky,
původní hračky na motivy filmu Yellow
Submarine a další.

Žlutá ponorka cestovala

Pětadvacetitunový ocelový model Žluté ponorky, který se dosud nacházel u
liverpoolských doků, se nyní přestěhoval k letišti Johna Lennona. V poslední
době se jednalo i o okolí Penny Lane,
ale nakonec zvítězil prostor před liverpoolským letištěm.

Demolice stále hrozí

I přes masové protesty liverpoolská
radnice stále trvá na demolici asi 460
domů ve čtvrti Dingle, včetně Ringova rodiště. Vše by mělo ustoupit nové
výstavbě. Demolici bývalého Starrova
domova, údajně bez žádného historického významu, podporuje i pověřená
realitní společnost. Argumentuje přitom tvrzením, že: „Ringo žil v domě na
Madryn Street jen asi tři měsíce, než
se jeho rodiče přestěhovali na Admiral
Grove, kde pak strávil dalších dvacet
let“. A co na to sám Ringo? „Pokud by
to bylo jen trochu ekonomicky schůdné, měli by nechat dům stát. Vždyť je
to tam hezké. Lidé tam mají dokonce i
koupelny, a to my neměli,“ cituje slavného bubeníka agentura Wenn.

Další pamětní deska

V rámci liverpoolského festivalu Beatleweek byla 26. srpna za přítomnosti
Lennonovy sestry Julie Bairdové odhalena pamětní deska na domě, ve kterém měl malé nahrávací studio Percy
Philips. Zde 14. července 1958 nahrál
John se skupinou Quarrymen svůj první singl s písněmi That’ll Be The Day a
In Spite Of All The Danger.

McCartney si barví vlasy

Sir Paul McCartney se přiznal, že si
barví vlasy. Třiašedesátiletý zpěvák
si tím snaží zachovat svůj mladistvý
vzhled, protože se na sebe nerad dívá
jako na starého člověka. Na barvení
vlasů má však i nepříjemné vzpomínky. „Asi deset let před tím, než jsem poznal Heather, jsem již přemýšlel o tom,
že si obarvím vlasy. Vyzkoušel jsem si
to v Austrálii. Vypadalo to super – až
do té doby, než jsem vyšel na pódium.
Potom mi po čele začala ztékat modrá
tekutina. Bylo to velmi ponižující“ svěřil
se Paul.

Výstava fotografií

Do 18. září byla v severoanglickém
Salfordu k vidění výstava fotografií
Jane Brownové pod názvem „Rock, is
at The Lowry“. Na snímcích ze 60. let
představila známé liverpoolské skupiny včetně Beatles a také jejich rivaly
Rolling Stones. Současné rockové
umělce zastupovali: U2, Bjork, S.P.
Morrissey a další.

jako je P. Diddy nebo Jennifer Lopez.
Podle jeho slov tím dávají podnět fanouškům, aby si podobné oblečení
také kupovali. Při tom sám Sir Paul
podepsal pro letošní turné sponzorskou smlouvu s výrobcem luxusních
automobilů značky Lexus, jejichž vnitřní potahy jsou z pravé kůže. Chabou
útěchou je fakt, že Lexus, kterým se
bude na svém americkém turné vozit
McCartney, bude bez kožených doplňků.

Beatles nejlepší

Beatles se umístili na prvním místě ankety časopisu Q o nejlepší píseň všech
dob se skladbou A Day In The Life.
Následují je Kinks s Waterloo Sunset,
Oasis s Wonderwall, Sex Pistols s God
Save The Queen, Queen s Bohemian
Rhapsody, Who s My Generation nebo
Robbie Williams s Angels.

Paulovy finance
Colin Hanton z Quarrymen

Imagine: John Lennon

U příležitosti 25. výročí tragické smrti
Johna Lennona vyjde 6. prosince DVD
s dokumentem Imagine: John Lennon.
Kromě jeho sólové tvorby obsahuje
také skladby Beatles, jako Help!, Strawberry Fields Forever nebo Revolution.
Součástí jsou též rozhovory s Yoko
Ono, Cynthií Lennonovou, May Pangovou, Georgem Martinem a s oběma
syny: Seanem a Julianem. Jako bonus
bude přidán trailer, soukromé záběry z
roku 1971, dokument Tribute to John
Lennon: The man, the music, the memories, rozhovor s Johnem a Yoko z
roku 1980 pro rádio BBC, rozhovor s
ředitelem liverpoolské školy Williamem
Ernestem Pobjoyem, a dosud nezveřejněné vystoupení Johna Lennona ze
17. prosince 1971, kdy v newyorském
Apollo Theatre zahrál píseň Imagine.

Paul McCartney podepsal se společností Fidelity Investments smlouvu o
správě financí. McCartney se tak stal
nejbohatším klientem této firmy, která
spravuje ve svých fondech více než 1
trilión dolarů. Společnost ve spolupráci
s firmou Arnold Worldwide odvysílá ve
Spojených státech a Kanadě reklamu
s titulem This is Paul.

Cavern Cluby

Počet klubů s názvem Cavern se letos
opět rozrůstá. Po Liverpoolu, Tokyu,
Adelaidě a Buenos Aires přibývá též v
brazilském Riu de Janieru.

Nové třináctiskladbové album Paula
McCartneyho vyšlo 12. září pod titulem Chaos And Creation In The Back
Yard. Jeho producentem je kromě
samotného McCartneyho i Nigel Godrich. Nahrávky vznikaly v Londýně a v
Los Angeles během posledních dvou
let. Většinu nástrojů si Paul McCartney nahrál sám. Album vyšlo čtyři dny
před začátkem McCartneyho turné po
USA.

Další aukce memorabilií

McCartney jezdí MHD

Paul McCartney šokoval obyvatele
New Yorku, když místo limuzíny zvolil městskou hromadnou dopravu.
„Spousta lidí mě poznala a jedna černoška se zeptala: Hey, vy jste Paul McCartney?“

McCartney vydal nové album

McCartney za práva zvířat?

Paul McCartney kritizuje populární
hvězdy za to, že nosí oblečení ze zvířecích kožešin. Jménem organizace
PETA takto napadl známé osobnosti,

28. září byl na londýnské aukci memorabilií vydražen za 350 tisíc dolarů text
písně I’m Only Sleeping, který napsal
John Lennon na rub telefonního účtu
s obnosem 12,15 dolarů. S tímto dokumentem z 25. dubna 1966 byly ještě
vydraženy: za 32 tisíc dolarů dosud
nezveřejněný hodinový rozhovor Lennona s Yoko Ono, natočený během
montrealského Bed-in a za 16 tisíc dolarů raritní obal bílého dvojalba.

Show Dicka Cavetta

Prvních devět dílů televizního pořadu
The Dick Cavett Show: Rock Icons
z let 1969 – 1975 vyšlo na kolekci tří
DVD. Spatřit na nich můžete Johna
Lennona, George Harrisona, Davida
Bowieho, Rolling Stones, Janis Joplin,
Jefferson Airplane a Jimiho Hendrixe.

McCartney na Internetu

McCartney podepsal smlouvu s internetovou společností AOL Music o prodeji svého nového singlu Fine Line na
Internetu. Singl, který signalizoval vydání nového alba Chaos And Creation
In The Back Yard, byl uvolněn ke stažení 26. července, den před zahájením
jeho prodeje v obchodech.

Muzikál Lennon

Obnovená premiéra muzikálu Lennon na newyorské Broadwayi si opět
vysloužila smíšené pocity kritiků. The
New York Times označily toto dílo za
„Ono-centrický“ pohled na Lennonův život. „Přátelství s Paulem McCartneym, vytvoření Beatles a jejich
ohromný úspěch představení míjí
závratnou rychlostí,“ poznamenala
agentura AP. Kritička listu Newsday
napsala: „Představte si, že nejsou
Beatles, že neexistují kultovní filmy,
žádné knihy poezie a kresby, že nebyl žádný syn před Seanem, milenka
jménem May Pangová, žádná hluboká
deprese, žádné problémy s drogami.
Toto je John Lennon – legenda, přefiltrovaná ochranitelským a selektivním
pohledem Yoko Ono, která sledovala
vlastní zájem.“ Kritikům se nelíbilo ani
aranžmá Lennonových písní. „Muzikál
dělá vše pro to, aby nafoukl Johnovy
prosté písně v cosi okázalého a pompézního,“ napsaly newyorské Daily
News. Ale vdova po Lennonovi tvrdí,
že by se Johnovi muzikál líbil. „Myslím,

že by skákal radostí, myslím, že by byl
nadšen,“ řekla Ono. Rovněž odmítá
kritiky médií, že by měla na muzikál
přehnaný vliv. „Lidé budou vždy něco
říkat, tak je nechme to říkat,“ řekla po
premiéře.

Nové album Johna Lennona

Nová kompilace Johna Lennona vyšla
v jihovýchodní Asii 4. října pod názvem
Peace Love & Truth: The musical times and life of John & Yoko. Album obsahuje 18 písní Johna Lennona včetně
Imagine, Power To The People, Mind
Games, Happy X-mas (War Is Over),
Gimme Some Truth, Love, Hold On
a dva remixy Give Peace A Chance.
Yoko je zde zastoupena pouze jedinou
skladbou Listen The Snow Is Falling.
Jako bonus jsou přidány demoverze
písní Help Me To Help Myself a Real
Love. Vydání alba v Evropě a USA se
neplánuje. Deska bude k mání pouze
z dovozu.

The US vs. John Lennon

V červenci 2006 by měl být dokončen dokumentární film o boji Johna
Lennona s americkými úřady o získání zelené karty s názvem The US vs.
John Lennon. Z jeho politických aktivit,
které se vázaly na Spojené státy, se
objeví záběry z vystoupení proti válce
ve Vietnamu nebo mírových bed-in s
Yoko Ono. Film produkuje a natáčí David Leaf ve spolupráci s Yoko Ono.

Best of the Beatles

Začátky skupiny Beatles viděné očima jejich bývalého bubeníka představí
Pete Best na chystaném DVD s názvem Best of the Beatles. V dokumentu se objeví výpovědi Allana Williamse,
Bruna Koschmidera, Astrid Kirchhherové, Klause Voormanna, Cynthie Lennonové a Tonyho Sheridana.

McCartney spadl z pódia

Během koncertu v americké Tampě
spadl Sir Paul z pódia. Stalo se tak
po dohrání písně Got To Get You Into
My Life, kdy udělal pár kroků dozadu a
spadl do nezakrytého otvoru v podlaze. Při tom si poranil loket, ale zranění
naštěstí není vážné, a tak koncertní
turné po Spojených státech pokračuje.

Tony Sheridan a Pete Best

Kupte Lennonův Austin

Od 2. do 29. října bude na internetové
adrese www.juliensauction.com dražen Lennonův automobil Austin Princess. Vyvolávací cena 200 až 300 tisíc
dolarů. Na aukci se také objeví Johnův
oblek, ve kterém kráčí přes přechod na
Abbey Road. Část zisku z aukce bude
věnována společnosti Amnesty International USA.

Beatles v Hamburku

Lennon v Uncutu

Poslední číslo časopisu Uncut je věnováno Johnu Lennonovi a blížícím
se výročím jeho narození a tragické
smrti. Přílohou je také CD se záznamem patnácti rozhovorů s Beatles z
let 1964 – 1966. Bonusem je nahrávka posledního rozhovoru s Lennonem,
který se uskutečnil několik hodin před
jeho smrtí.

Německé rádio Oldie95 chce získat
100.000 euro na projekt připomínající
pobyt Beatles v Hamburku. V městské
čtvrti St. Pauli, známé i některým klubákům, chce přímo proti Grosse Freiheit na Reeperbahnu umístit sousoší
Beatles včetně Stuarta Sutcliffa. Slavnostní odhalení je plánováno na květen 2006. Autory by měli být hamburští
sochaři Dohse & Stich.

Lennon na BBC

Během listopadu bude na rádiu BBC4
odvysílán dosud nezveřejněný rozhovor Janna Wennera s Johnem Lennonem.
Luboš Červený

