Novinky

z beatlesácké rodinky
Lennonovy známky

Od 4. října je ve washingtonském poštovním muzeu k vidění album známek,
které nasbíral John Lennon od svých
devíti let. Sbírka obsahuje 565 známek. Výstava končí 10. dubna 2006.

Žlutá ponorka v Rusku

V ruském městě Jekatěrinburgu odhalili třímetrovou Žlutou ponorku, zhotovenou z plechovek a plastu, aby si
tak připomněli 65. narozeniny Johna
Lennona. Z průzoru v ponorce se na
umění chtivé zájemce dívá Lennonova
podobizna. Odhalení sochy uprostřed
městského jezera zorganizoval místní
Beatles klub ve spolupráci s britským
konzulátem.

Den po svém koncertu v torontském Air
Canada Centre vystoupil Paul McCartney na malém večírku pro obchodníky
ﬁrmy Lexus. Sponzorům svého amerického turné dal také svolení k použití
písně Fine Line pro reklamu na nový
luxusní automobil.

20. století - stoletím Beatles

Lennonovy memorabilie

Podle výsledků ankety amerických novin Variety se osobnostmi, které nejvíce ovlivnili dění minulého století, stali
členové The Beatles. List, soustřeďující se nejvíce na oblast showbyznysu,publikoval seznam osobností, ze
kterých si hlasující mohli vybrat svého
favorita a dát mu hlas. V boji stáli proti
sobě: herci, režiséři, scénáristé, muzikanti, televizní moderátoři, komici, ale
i oblíbené postavičky kreslených ﬁlmů.
Do hlasování se mohli kromě odborníků na zábavní průmysl zapojit i čtenáři,
kteří mohli zaslat svůj typ přes internet.
Beatles v tomto klání předstihli i osobnosti jako: Elvis Presley, Charlie Chaplin, Louis Armstrong, Marilyn Monroe,
Greta Garbo, Lauer & Hardy, či Mickey
Mouse.

Cynthia v New Yorku

4. října proběhla v knihkupectví Barnes
& Noble na Union Square v New Yorku
vernisáž knihy John Lennon za účasti
autorky Cynthie Lennonové. Její nová
kniha o životě s Johnem ji v následujících dnech přivedla i do televizních
pořadů stanic ABC, CNBC či CNN.

Paul nic nekoupí

Během amerického turné Paul McCartney vysvětlil, že o odkoupení autorských práv na katalog písní skupiny
Beatles od Michaela Jacksona nestojí.
„Volal mi Bono z U2 a ptal se mě, jestli
nezamýšlím katalog odkoupit. Podobně uvažovala spousta lidí. Já ale získávám spoustu peněz jenom za autorská práva, za to, že se ty písničky na

McCartney pro Lexus

celém světě stále hrají. A za několik let
se podle smlouvy práva na část katalogu stejně vrátí ke mně. Jediné, co mě
znervózňuje, je, že jsem na turné ve
Spojených státech a musím zaplatit za
zpívání vlastních písniček. Snažím se
ale myslet na něco jiného,“ dodal Sir
Paul.

Hlavy na prodej

Na aukci uspořádané muzeem voskových ﬁgurín Madame Tussauds byly
27. října za 81,5 tisíce liber prodány
bysty Johna Lennona, Ringa Starra
a George Harrisona, známé z obalu
alba Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. Hlava Paula bude dražena později.

Bílý oblek, v němž je John Lennon
vyfotografován na obálce alba Abbey Road, byl 29. října v lasvegasské
aukční síni Julien’s prodán za 118 tisíc
dolarů. Auto Austin Princess, v němž
John jede ve ﬁlmu Imagine, získal jeden ze zájemců za 150 tisíc dolarů. Za
32 tisíc dolarů bylo ještě vydraženo
sako, taktéž známé z dokumentu Imagine. Část zisku z aukce byla věnována společnosti Amnesty International.

S požehnáním McCartneyho

Během koncertu Paula McCartneyho
v Detroitu se rozhodl jistý Ben Okuly
originálním způsobem vyřešit žádost
o ruku své vyvolené. Nad hlavou držel
transparent s nápisem: „Může Ben požádat Melissu, aby se za něj provdala?“. McCartney si toho všiml, nahlas
nápis přečetl a zavelel: „Tak do toho,
klekni si a zeptej se jí, Bene!“. Ben ho
poslechl a Melissa řekla ano. Nakonec
ještě na přání snoubenců zazpíval Sir
Paul kousek Hey Jude. „Dostat nabídku k sňatku prostřednictvím Paula McCartneyho, skutečně nenacházím slov,
abych popsala, jaké to bylo,“ uvedla
šťastná Melissa.

John Lennon v Paříži

Do června 2006 můžete v Paříži navštívit výstavu s názvem John Lennon:
Unﬁnished Music, která se koná v Cite
de la Musique. Expozice je rozložena
do dvou poschodí. První se zabývá
Johnovým dětstvím a léty strávenými s
Beatles, druhé patro je věnováno jeho
sólové dráze a životu s Yoko. Součástí výstavy jsou i mnohé rukopisy jeho
písní (In My Life nebo Working Class
Hero), klavír z klipu Imagine a brokátový oblek, ve kterém v roce 1967 živě
zpíval All You Need Is Love. Návštěvníky muzea provází po celou dobu prohlídky hudba s výjimkou závěru, kde se
celý den promítá krátký ﬁlm Raymonda
Depardona s názvem „10 minut ticha
pro Johna Lennona“.

řekl McCartney listu Sunday Express.
„Nechci se s ní hloupě dohadovat, ale
řekla opravdu velmi ošklivé věci. Zdá
se, že svůj život zasvětila tomu, aby mi
škodila,“ dodal Paul.

Coby velký fanoušek skupiny The Beatles uctil Ozzy Osbourne tuto „fantastickou čtyřku“ úžasnou novou verzí
jejich klasické písně In My Life. Singl
vyšel 14. listopadu. „Na rozdíl od mnoha jiných lidí jsem udělal to, že jsem se
sice držel původní skladby co se melodie týče, ale kromě toho jsem jí dodal
pořádnou ozzyovskou tvář!“ uvedl Osbourne. Videoklip k této písni zobrazuje Ozzyho výjímečný život i neobvyklou
hudební kariéru, od sólové dráhy až po
současný fenomén „Osbourneových“.

Druhou singlovou skladbou z nového
alba Paula McCartneyho Chaos and
Creation in the Backyard, která vyšla
21. listopadu, je Jenny Wren. Paul v
ní navazuje na píseň Mother Nature’s
Son, Calico Sky nebo Blackbird. Napsal
ji v Los Angeles, když mu bylo smutno.
Videoklip k novému singlu bylo možné
si pustit na oﬁciálních stránkách Paula
McCartneyho již začátkem měsíce.

Bill Frisell hrál Beatles

1. listopadu vystoupilo ve Španělském
sále Pražského hradu trio kytaristy
Billa Frisella. Vynikající jazzoví umělci
zde předvedli improvizace na motivy
písní Beatles a Johna Lennona. Koncert navštívil také prezident republiky.

Tentokrát prostřednictvím nakladatelství Fragment, které vydalo pohádkovou knížku Paula McCartneyho Vysoko
v oblacích. Po celosvětové premiéře se
tak mohou i naši malí čtenáři seznámit
s příběhem plným napětí a dobrodružství o hledání zaslíbené zvířecí země a
boji proti nepřátelskému velkoměstu, v
němž žijí zvířata v otroctví.

McCartney na AOL

Na serveru AOL se můžete podívat na
speciální vystoupení Paula McCartneyho. Obsahuje písně Fine Line, English
Tea, Let It Be, The Long And Winding
Road a Friends To Go. Jako bonus je
pak k vidění dokument Behind the scenes, obsahující rozhovor s Paulem a
členy jeho doprovodné skupiny.

Live 8 na DVD

Začátkem listopadu se na hudební trh
dostal komplet čtyř DVD se záznamem
vystoupení Live 8. Příznivci skupiny
The Beatles zde naleznou duet Paula McCartneyho se skupinou U2 ve
skladbě Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band a písně Get Back, Drive My
Car (s Georgem Michaelem), Helter
Skelter, The Long And Winding Road
a závěrečné velkolepé ﬁnále s Hey
Jude.

McCartney ve vesmíru

Yoko uráží Paula

„Nikdy jsem nechápala, že se lidem líbí
McCartneyho písně,“ prohlásila vdova
po Johnu Lennonovi na předávání
britských hudebních cen Q Awards.
Paula navíc označila za „podřadného
muzikanta“. Tyto urážky vzal Sir Paul
s klidem britského gentlemana. „Je
to Johnova žena, takže proto ji musím respektovat, ale tím to asi končí,“

Hnutí Hare Krišna připravuje zajímavé
programy s názvem Beatles a Hare
Krišna. Podrobnější informace najdete
na adrese www.harekrsna.cz

Singl Jenny Wren

McCartney opět u nás

Ozzyho In My Life

Beatles a Hare Krišna

Lennonova učebnice

V aukci byla prodána stará školní
učebnice, kterou vlastnil dvanáctiletý
John Lennon, když navštěvoval liverpoolskou Quarry Bank School. Kniha
zdobená jeho vlastnoruční originální
výzdobou byla vydražena za 90 tisíc
liber.

V rámci amerického turné byl 12. listopadu koncert McCartneyho z kalifornského Aneheimu přenášen prostřednictvím NASA na palubu kosmické
lodi. Rusko–americká posádka tak zažila nevšední zážitek. Nápad na trochu
bláznivou událost se zrodil, když se
Paul McCartney dozvěděl, že si posádka raketoplánu Discovery pouštěla letos v létě beatlesáckou nahrávku
Good Day Sunshine.

Exkluzivní fotograﬁe

Na oﬁciálním webu Paula McCartneyho www.paulmccartneyshop.com si
můžete koupit nejen jeho knihu High
in the Clouds, ale také tři exklusivní
fotograﬁe od Billa Bernsteina. Pocházejí z koncertního turné z roku 2003
(konkrétně Raleigh, Cologne a Řím) a
objevily se také v knize Each one believing. Jedná se o limitovanou edici
50 kusů.

Vyhrajte Lexus

Kdo chce vyhrát luxusní automobil Lexus RX 400h ve speciální edici s podpisem Paula McCartneyho, nechť se
zúčastní loterie pořádané charitativní
společností Adopt-A-Mineﬁeld a aukčním serverem Charity Folks. Akce končí 31. března. Podrobnější informace
najdete na stránkách www.landmines.
org/wincar/.

Lennon digitálně

6. prosince byl uvolněn kompletní sólový katalog Johna Lennona v digitální podobě. Jeho skladby si tak budou
moci zájemci stáhnout v několika internetových obchodech. Lennon tak
následoval Ringa Starra, jehož sólové
skladby jsou ke stažení na iTunes.

Beatles se soudí

Zbylí členové skupiny Beatles a příbuzní jejich nežijících kolegů ženou
společnost EMI k soudu a chtějí vyplatit 30 milionů liber. Částku za autorské
honoráře dluží vydavatelský gigant
společnosti Apple Co., která zájmy
brouků zaštiťuje. Podle výpovědí se
Apple Corporation pokoušela o mimosoudní dohodu. EMI ovšem nebyla
ochotna na jakoukoliv snahu o vyrovnání přistoupit.

Johnovy lásky

U příležitosti vydání knihy „John“ se po
podpisové akci v liverpoolském knihkupectví Waterstones večer v Cavern
Clubu sešla Autorka Cynthia Lennonová s Johnovou přítelkyní May Pang.

McCartney bojkotuje Čínu

Legendárního „beatla“ pobouřilo video
ukazující týrání zvířat obchodníky v
Číně, které zveřejnila PETA. „Už nikdy nevystoupím na čínském území,“
vzkázal.

Adopt-a-Mineﬁeld

16. listopadu se v hotelu Beverly Hilton
sešlo více než 1000 hostů na pátém
beneﬁčním večeru Adopt-a-Mineﬁeld,
který pravidelně pořádají manželé
McCartneyovi. Mezi hosty se objevili
také Pamela Anderson, Alex Baldwin a
Andy Garcia.

Julianův návrat

Julian Lennon se po osmi letech vrací do nahrávacího studia a připravuje
nové album.

Yoko mne Johnovi zakázala

Sir Mick Jagger z Rolling Stones je přesvědčen, že Yoko Ono bránila Johnu
Lennonovi v kontaktech s kamarády
rockery. Byla přesvědčena, že na něho
mají „špatný vliv“. Jagger to dokazuje
na rozpadu svého přátelství s Lennonem. V roce 1973, kdy se John s Yoko
dočasně rozešli, chodili spolu často
na různé večírky. Když se ale John o
rok později k Ono vrátil, kamarádství s
Mickem okamžitě skončilo. Jagger se
pak už s Lennonem nikdy nesetkal.

Vzpomínka na Johna

Memories of John Lennon se jmenuje
vzpomínková kniha, která vyšla 1. prosince. Zkompletovala ji Yoko Ono a k
osobě Johna Lennona se v ní vyjadřuje mnoho celebrit. Mezi jinými také Iggy
Pop, Mick Jagger nebo Ray Charles.

Yoko Ono prodala jistému americkému
hračkářskému koncernu souhlas s výrobou Johnovy pětačtyřicet centimetrů
vysoké ﬁguríny, která by po stisknutí
tlačítka měla pronášet jeho autentické věty. Učinila tak i navzdory odporu
Lennonových ostatních blízkých i tisíců ctitelů jeho hudby. Hračka značky
Lennon by se měla na trhu objevit na
jaře.

Lennonova smrt v kinech

Beatles na Floridě

Backstage and Behind the Scene byl
název výstavy věnované Beatles ve
ﬂoridském muzeu FIM. Do 7. ledna tu
byly k vidění fotograﬁe, memorabilia a
videonahrávky z jejich cest po USA v
roce 1964. Zajímavá byla kolekce 84
černobílých fotograﬁí z archivu CBS a
LIFE od autora Billa Eppridgea nebo
repliky nástrojů, na které hráli Beatles
v Ed Sullivan Show.

Yoko prodala Johna

Jagger s Johnem a Yoko

Lennonův šek

Na aukci v Inland Revenue byl prodán
šek podepsaný Johnem Lennonem.
Nový majitel za něj zaplatil 2.000 liber.
Šek byl z 23. ledna 1968 a zněl na
6.946 liber, které měla vyplatit District
Bank Limited paní St. Clair.

Právě natáčený ﬁlm o posledních
dnech Johna Lennona z pohledu jeho
vraha a jeho kamarádky se bude jmenovat Chapter 27. Filmaři se rozhodli
pro scénu vraždy použít ono skutečné místo na rohu Central Park West a
72. ulice v New Yorku. Marka Davida
Chapmana bude hrát Jared Leto.

Luboš Červený

