Novinky

z beatlesácké rodinky
Milý Ježíšku

Výstava fotografií z Abbey Road

Letošní trh vánočních ozdob v USA obohatí figurky Johna, Paula, Ringa a George. O
mistrně provedené kopie kreslených Brouků ze Žluté ponorky by si měl Ježíškovi napsat každý pořádný Beatlemaniak.

28. května 2011 byla v londýnské Snap
Galleries otevřena výstava s názvem Beatles and bystanders: The Abbey Road sessions. Její součástí je i šest originálních
snímků, pořízených 8. srpna 1969 fotografem Iainem MacMilanem. Místem činu byl
tehdy přechod před studiem Abbey Road
a jeden záběr zdobí titulní stranu obalu
stejnojmenného alba Beatles. Výstava je
prodejní.

Kdo pomůže?

Brouci na stromeček

Liverpoolské muzeum Beatles Story připravuje rozšíření své sbírky o zesilovač VOX
UL 730, který měl údajně při nahrávání alba
Revolver používat George Harrison. Ředitel
muzea Jerry Goldman k tomu říká: „Pokud
by se opravdu jednalo o zesilovač používaný Beatles, byl by to pro nás významný
exponát. Jen bychom potřebovali, kdyby
někdo prokázat jeho autentičnost.“

Pokračování Novinek
V minulých Novinkách bylo představeno piáno, na kterém Paul McCartney přehrával
Almě Cogan svou novou píseň Yesterday.
To bylo nakonec v londýnské aukci prodáno
za 150 tisíc liber. Novým anonymním majitelem se stal zámořský soukromý sběratel.

U příležitosti nedožitých pětasedmdesátých
narozenin Buddyho Hollyho vydala společnost Fantasy / Concord vzpomínkové album
Rave on Buddy Holly. Na devatenácti písních se podílelo mnoho interpretů, včetně
Lou Reeda, Patti Smith a Paula McCartneyho. Ten si „vystřihl“ píseň It‘s So Easy.

Nejbohatší bubeníci
Podle žebříčku Sunday Times je Ringo
Starr stále nejbohatším bubeníkem v Británii. Jeho jmění je vyčísleno na 150 milionů
liber. Další pořadí je následující: Phil Collins
– 115 milionů, Charlie Watts z Rolling Stones – 85 milionů, Roger Taylor z Queen –
80 milionů a Nick Mason z Pink Floyd – 50
milionů liber.

Osiřelá trubka
29. dubna 2011 zemřel trumpetista David
Mason, interpret slavného pikolového sóla
v Penny Lane. Objevil se také v nahrávkách
All You Need Is Love, Magical Mystery Tour
a A Day In The Life. Ve věku 85 let podlehl
leukémii.

Nejdražší Paulovy desky

George Harrison knižně
Vydavatelská společnost Abrams získala
práva na vydání knihy Living in the material world: George Harrison. Vyjít by měla na
podzim tohoto roku současně s uvedením
stejnojmenného dokumentu, který připravuje Martin Scorsese. Ten přispěl do knihy
předmluvou. Dosud nezveřejněné fotografie, dopisy a další cenné vzpomínky poskytla Olivia Harrison.

Vzpomínka

VOX UL 730

Bezpočet generací
Na webových stránkách Ancestry.co.uk
si můžete prohlédnout rodokmeny Johna
Lennona a Paula McCartneyho s údaji o
všech jejich prarodičích a dalších členech
rodiny.

Demolice Madryn Street

Ringo píše písně o Liverpoolu

Plány na demolici liverpoolské ulice Madryn
Street, ve které bydlel Ringo Starr, byly
městskou radou definitivně schváleny. Stalo
se tak i po intervenci ministra vlády Granta
Shappse, který trval na rekonstrukci domů.
Celkem bude zbouráno 271 domků, které
byly postaveny na konci 19. století, kdy Liverpool zažíval příliv dělníků z Walesu, kteří zde našli práci v přístavu. V současnosti
jsou domy nevyhovující z hygienického
hlediska, převážně se totiž jedná o tmavé a
vlhké malé místnosti.

Ringo Starr v rozhovoru pro magazín Uncut
prozradil, že pracuje na písních o Liverpoolu. Podle jeho slov bude nové album hudebním mini životopisem. Datum vydání zatím
není známé.

Podle Goldmine Magazine to jsou: 1. – album Ram z roku 1971 – v roce 2004 se
prodalo za 4.550 dolarů v mono verzi označené jako stereo a určené pouze pro rozhlasové stanice. 2. – singl Helen Wheels /
Country Dreamer z roku 1973 – 2.000 dolarů; na obou stranách byla stejná skladba.
3. – deska Band On The Run – Interview
Special z roku 1973 – 1.500 dolarů.

Beatles Story slavilo
U příležitosti 21. narozenin liverpoolského
muzea Beatles Story, vystoupil na replice
jeviště Cavern Clubu Pete Best se svým
Bandem. Původní bubeník Beatles se svými čtyřmi kolegy zahrál pozvaným hostům
směs hitů legendárních Fab Four.

Výměna u Armády spásy
Slavná liverpoolská vrata u Strawberry
Field budou vyměněna. Již stoletá, povětrnostním podmínkám a vandalům odolávající místní atrakce, bude uskladněna a
nahrazena replikou.

Bestovci ve Story

Beatlemánie v Brně

Věci z Ascot Sound Studios

Další Double Fantasy prodáno

Kdo nestihl výstavu Beatlemánie v Praze,
má šanci od 24. května 2011 do 20. ledna
2012 v Brně. Konkrétně ve 3. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského
muzea na Zelném trhu č. 8. Základ expozice zůstal stejný jako v Praze, ale více než
čtvrtina vystavovaných exponátů prošla obměnou, na které se podíleli hlavně brněnští fanoušci Beatles. Muzeum je veřejnosti
přístupné od úterý do soboty a od 9. do 17.
hodin.

Mikrofon, který používal při nahrávání John
Lennon, byl v aukci prodán za 10.700 dolarů. Byla to nejatraktivnější položka z domácího studia, vybudovaného v Tittenhurst
Park v roce 1970. V té době natočil Lennon
svá raná sólová alba a báječnou Imagine.
Za 640 dolarů se vydražil i Ringův překapávač kávy.

V londýnské aukci Christie‘s bylo za 23.750
liber prodáno album Double Fantasy, které
John Lennon podepsal během rozhovoru
pro rádio jen několik hodin před svou smrtí.

Lennonova Lucka na aukci
V polovině května se v Los Angeles uskutečnila aukce, na níž byl vydražen i ručně
psaný text písně Lucy In The Sky With Diamonds od Johna Lennona. Licitování se zastavilo až na částce 236.500 dolarů.

McCartneyho cover verze
Po vzoru Phila Collinse a Roda Stewarta i
Paul McCartney připravuje vydání alba cover verzí starých evergreenů. Půjde hlavně
o melodie, které slýchával od svého otce
Jamese. Sir Paul desku nahrával ve studiích v Los Angeles a vyjít by měla během
příštího roku.

Elvis s Brouky
V liverpoolském Beatles Story bude letos
na podzim (28.9.) otevřena výstava o vztahu rockových legend – Elvise a Beatles.
Jedním z klíčových momentů chystané expozice má být večer, který strávili Brouci 27.
srpna 1965 v Elvisově domě na Bel Air v
Kalifornii. Celá akce vznikla díky mnohaměsíční spolupráci Beatles Story a Elvis Presley Enterrprises. Návštěvníky čeká spousta
hudby, videoprojekcí a artefaktů, mnohdy
prvně zveřejněných.

Příběh o Broucích
Seth Swirsky natočil nový dokumentární
film s názvem Beatles Stories. Na trase
Los Angeles, New York, Londýn a Liverpool zaznamenal přes padesát rozhovorů
s kulturními ikonami, mediálními osobnostmi, studiovými techniky i bývalými dívkami
Brouků. Byli mezi nimi: Sir Ben Kingsley,
Graham Nash (Hollies), Smokey Robinson, Brian Wilson (Beach Boys), Donovan,
Ray Manzarek (Doors), Art Garfunkel, Rick
Nielsen (Cheap Trick), Susanna Hoffs (Bangles) a Joey Molland (Badfinger).

Mizí další vzpomínka
Bývalá liverpoolská tančírna s kavárnou
Reece’s, kde měli 23. srpna 1962 novomanželé Lennonovy malou svatební hostinu, prochází rekonstrukcí. Objekt na Parker
Street se promění v hotel.

Radiožurnál a Beatles
Agentura Approximate Truth namátkou posbírala několik pečlivě vybraných posluchačů Radiožurnálu a rozhodila mezi ně písničky Beatles. Posluchačstvo bylo šokováno a
vybralo osm nejhorších. Které to podle nich
jsou? Hey Jude, Revolution No.9, Back In
The USSR, A Day In The Life, All Together Now, Taxman, Help a All You Need Is
Love!!!!!!!!

Aukce se nekonala
16. června mělo dojít k aukci kreslených obrázků z animovaného filmu The Bruce McMouse Show. Autorem postavičky myši je
Paul McCartney. Jeho právníci však na poslední chvíli zasáhli a aukci zastavili. Podle
oficiálního vyjádření se na kresby vztahují
autorská práva, která jsou stále majetkem
McCartneyho společnosti MPL Communications. Cena kreseb se odhaduje na 25
tisíc liber.

Seržant je jedničkou
Na serveru www. RollingStone.com se
hlasovalo o nejlepší obal rockového alba.
Zvítězil beatlesovský Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band před Pink Floydovským
Dark Side Of The Moon. Třetí se umístila Nirvana s Nevermind, čtvrté místo patří opět
Broukům a jejich Abbey Road a London Calling skupiny The Clash skončilo páté.

Opět do chomoutu
Když žádal Paul McCartney o ruku svou
půvabnou přítelkyni, bohatou a úspěšnou
newyorskou podnikatelku Nancy Shevellovou, plácl se pěkně přes kapsu. Zásnubní
prsten z klenotnictví Cartier ho přišel na
650 tisíc dolarů (přes 11 miliónů Kč). Se
svatbou už to ale snoubenci přehánět nebudou – obřad se má konat v úzkém rodinném kruhu v newyorském domě Shevellové. „Vezmeme se brzy a komorně. Jen za
účasti rodiny,“ potvrdila nevěsta americkému deníku The New York Post.

Pětiletá Láska
8.června se v Las Vegas opět sešli Paul McCartney, Yoko Ono a Olivia Harrison. Stalo se tak u příležitosti pátého výročí uvedení muzikálu
Love v Cirque de Soleil. Mezi pozvanými hosty byl také producent George Martin se synem Gilesem. Nedorazil jen Ringo Starr, který v té
době koncertoval v Evropě. Ale poslal svůj video pozdrav s neodmyslitelným poselstvím „Peace and Love“.

Olivia Harrison se synem Dhanim
Paul McCartney s Nancy Shevell

Yoko Ono se synem Seanem

Luboš Červený

