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Novinky
z beatlesácké rodinky
Demolice Paulovy porodnice
Od prosince loňského roku je uzavřen liverpoolský Walton Hospital. Tady se 18. června
1942 narodil Paul McCartney. Na jeho místě
má vyrůst nové centrum duševního zdraví
s 85 lůžky pro spádovou oblast Liverpool,
Knowsley a Jižní Sefton.

Elvis v Beatles Story
Od 5. října 2011 bude dva roky v prostorách liverpoolského Beatles Story k vidění
expozice memorabilií ze sbírky Elvis Presley Enterprises. Z Memﬁsu bylo zapůjčeno
80 polžek připomínajících krále rokenrolu.
Za zmínku stojí kombinéza, ve které Elvis
poprvé živě zpíval McCartneyho Yesterday
nebo kulečníkový stůl, pamatující setkání
Beatles s Elvisem v Los Angeles.

obalů špičkových muzikantů. Beatlemaniaci
jistě znají Harrisonovo All Things Must Pass
se zahradními trpaslíky. Za zmínku ještě
stojí obal pro Janis Joplin a její Pearl, focený den před její smrtí.

Dveře Brouků na prodej
Když Juda Southerland Keller sbírala podklady pro své knihy o Beatles, navštívila
při té příležitosti 7x Liverpool. Na cestách
ji doprovázel její manžel, který zase fotil vše
zajímavé, co souviselo s Brouky. Nakonec
z toho vznikl plakát s devíti dveřmi, dnes již
slavných objektů. Tím, že jejich snímky pocházejí z roku 1993, neodpovídají v některých případech dnešnímu skutečnému stavu. Plakát lze objednat výhradně na adrese:
www.ontherockbooks.com/OnTheRockStore.html. za 10 dolarů + poštovné.

Beatles na ulici
U příležitosti 50. výročí prvního vystoupení Beatles v Cavern Clubu a setkání s Brianem Epsteinem objednal City Central Business Improvement District dva obří obrazy
Brouků v 3D provedení. 24 metrů dlouhé a
6 metrů široké výtvory nazvané XXL Liverpool jsou umístěny na liverpoolské Church
Street.

Lennonův zub
Vytržená stolička Johna Lennona byla vydražena za 32.500 dolarů. Neobvyklá memorabilie ze 60. let nakonec dosáhla dvojnásobek předpokládané ceny. Zoubek se
dostal do povolaných rukou. Šťastným výhercem se totiž stal kanadský zubní lékař,
který z odborného hlediska označil Johnův
zub za značně neudržovaný.

Plastika na Bermudách

Elvisův kostým

Na příští rok plánuje muzeum umění na
Bermudách umístit plastiku Johna Lennona
v místní botanické zahradě. Před 31 lety ho
tu totiž inspiroval název překrásné frézie k
pojmenování nového alba Double Fantasy.
Návrh plastiky k uctění památky ex-beatla
již odsouhlasila Yoko Ono i Julian Lennon.

První Hamburk
Fanoušci Beatles se 8. listopadu dočkali
předčasného vánočního dárku v podobě
dvou CD The Beatles with Tony Sheridan:
First recordings, která mapují první nahrávky této skupiny ještě jako doprovodné kapely. Nahrávky vznikly pro německou ﬁrmu
Polydor pod vedením producenta Berta Kaempferta. Booklet obsahuje raritní fotograﬁe pořízené hamburskou fotografkou Astrid Kirchherr, ukázky smluv a koncertních
plakátů, a životopisné údaje každého člena
skupiny.

Shirelles vzpomínaly
U příležitosti comebacku americké dívčí vokální skupiny Shirelles v San Francisku zavzpomínala zakládající členka Beverly Lee
na 60. léta a cover verze jejich hitů v podání
Beatles. „Byly jsme úplně uzemněné, když
nahráli naši Baby It‘s You, bylo to prostě fantastické. Tajně jsem milovala Johna Lennona. Líbila se nám i Ringova verze Boys, bylo
to syrové a svěží,“ uvedla Lee.

Zemřel Barry Feinstein
Ve věku 80 let zemřel hudební fotograf Barry Einstein. Zdobí ho více jak 500 albových

Johnova zkažená stolička

Že by?
V rozhovoru pro rozhlasovou stanici
WNYC-FM prozradil režisér Michael Lindsay-Hogg, že na rok 2013 se chystá vydání
ﬁlmu Beatles Let It Be na DVD a Blu-ray.
Rok předtím by měl vyjít ﬁlm Magical Mystery Tour.

Telegram za 35 tisíc dolarů
Johnova plastika pro botanickou zahradu

Klavír z Motownu
Paul McCartney se rozhodl uhradit restaurování piana, které se v 60. letech minulého
století používalo v nahrávkách ﬁrmy Motown. Jedná se o nástroj značky Steinway,
starý 134 let, zchátralý a umístěný nyní v
muzeu nahrávací společnosti Motown. Restaurování nástroje budou provádět odborníci z ﬁrmy Steinway & Sons v New Yorku.
Nástroj by měl být veřejnosti znovu představen 30. března 2012.
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Originál Elvisova telegramu Beatles, který
v únoru 1964 přečetl Ed Sullivan, když měl
Brouky poprvé ve své show, byl nabídnut na
eBay za 35 tisíc liber. Zatím bezúspěšně.

Good Ol‘ Freda
Freda Kelly, vedoucí sekretariátu oﬁciálního ostrovního fanklubu Beatles, připravuje
dokumentární ﬁlm o jejím životě s Beatles.
Snímek má mít název Good Ol’ Freda. Ta
stála u zrodu klubu v roce 1962 a vydržela až do jeho konce v roce 1972, když už
Beatles jako skupina neexistovali. Pohled
na liverpoolskou čtyřku jejíma očima by
mohl nabídnout leccos nového.
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Livouš opět slavil

Ringo v Jižní Americe

Raper zpíval Lennona

A důvodem tentokrát bylo 50. výročí prvního setkání Briana Epsteina s Beatles v Cavern Clubu. Nejprve bylo jméno proslulého
manažera zvěčněno na stěně klubu a poté
na Mathew Street Wall Of Fame přibyla cihla s jeho jménem.

Po krátkém odpočinku se muzikantská karavana Ringa Starra přesunula z Evropy do
Jižní Ameriky. Od 1. do 20. listopadu koncertovala v Mexiku, Chile a Brazílii.

Jedním z účinkujících při silvestrovské veselici na newyorském Times Square byl i
americký zpěvák, raper a skladatel Cee Lo
Green, který překvapivě předvedl Lennonovu Imagine. Obecenstvo si s ním prozpěvovalo, ale skalní fanoušci se zarazili,
když pozměnil Johnův ikonický text. Místo
verše „a taky není náboženství“ zazpíval,
že „všechna náboženství jsou správná“, což
fanoušky pobouřilo.

Komiks o Lennonovi
Vydavatelství komiksů Bluewater Productions vydalo v prosinci kreslený příběh o
životě Johna Lennona. Autorem dvaatřicetistránkového příběhu je Marc Shapiro. Stejná společnost vydala i dílo Rock & Roll Comics: The Beatles, které čítá 279 stránek.

Nenápadný poklad
Vstupenka na odpolední zkoušku před vystoupením Beatles v Ed Sullivan Show na
Floridě ze dne 16. února 1964 byla na eBay
vydražena za 7.278 dolarů. Této zkoušky v
Miami se zúčastnilo několik set fanoušků.
Vstupenka je zvláštním tím, že nikde není
uvedeno jméno skupiny – pouze místo, čas
a že jde o zkoušku.

Georgeův bourák
Aston Martin, který v roce 1965 vlastnil Geroge Harrison, koupil nyní v aukci anonymní
texaský fanoušek z Houstonu za 485 tisíc
dolarů.

Valentýn ala McCartney
U příležitosti svátku zamilovaných, Svatého
Valentýna, chystá Paul McCartney na únor
2012 vydání nového alba s názvem Kisses
on the bottom. Převládat na něm budou romantické balady – původní i cover verze –
vše ve stylu let 1920 – 1940. „Bude to taková vzpomínka na písně, které jsem miloval
už jako malé dítě. Zněli u nás doma, poslouchali a zpívali je moji rodiče i příbuzní“. Na
albu budou hostovat: Stevie Wonder, Eric
Clapton nebo jazzová zpěvačka a pianistka
Diana Krall – manželka Elvise Costella.

Kus papíru za tisíce
LENNON KOMIKS

Bed Peace za sto tisíc
Černou ﬁxou vytvořený nápis „Bed Peace“ zdobil transparent, který vytvořil John
Lennon v montrealském hotelu během
mírového bed-in v roce 1969. Jako memorabilie byl 15. listopadu 2011 na londýnské
aukci Christie‘s prodán za 97.250 liber.
Zakoupil ho anonymní zájemce po telefonu. Telefonicky byl rovněž vydražen i dopis
Paula McCartneyho z 12. srpna 1960, zvoucí bubeníky na konkurs do Beatles. Cena
34.850 liber.

Singl za všechny prachy
Podepsaný singl Please Please Me s červenou etiketou Parlophone byl na eBay vydražen za 12.720 dolarů. Stranu „A“ zdobí podpisy George Harrisona a Johna Lennona,
stranu „B“, s Ask Me Why, Paula McCartneyho a Ringa Starra.

Bude se bourat Stuartova škola
Škola v Huytonu, kterou v letech 1946-1950
navštěvoval Stuart Sutcliffe, baskytarista
začínajících Beatles, bude zbourána. Rozhodla o tom liverpoolská městská rada. Na
obranu proti demolici další městské čtvrti se
postavilo už více než tisíc občanů, kteří se
podepsali pod petici.

Papír s ručně psanými poznámkami Paula
McCartneyho ke scénáři videoklipu Take It
Away byl prodán v aukci Gotta Have Rock
And Roll za 25.941 dolarů. Vyvolávací cena
činila 10 tisíc dolarů. Píseň pochází ze sólového alba Tug Of War (1982).

Ce Lo na Times Square

Ringo píše muzikál
Ringo Starr se spojil se členem Eurythmics
Davem Stewartem, aby společně napsali
muzikál pro Broadway. Ringo se v rozhovoru pro časopis Mojo netajil tím, že by ho v
budoucnu rád viděl zﬁlmovaný. Bohužel další informace neprozradil.

Pracháč McCartney
Bývalý Beatle loni, ve srovnání s předchozím rokem, téměř zdvojnásobil své příjmy.
Zatím co v roce 2010 vydělal 16,4 milionů
liber, v roce 2011 to bylo již 29 milionů.

Prohlídka Abbey Road
Jako součást oslav 80. výročí provozu londýnských studií Abbey Road se 10. a 11.
března 2012 uskuteční prohlídky legendárního studia č. 2, kde nahrávali Beatles. Zajištěn je odborný výklad s archivními audio
a video záznamy. Zájemci o vstupenky v
hodnotě 75 liber se mohou informovat na
adrese www. NME.com.

Slon se neprodal

Paulovy poznámky

Savile Row na prodej
V březnu 2012 by měla být dokončena rekonstrukce londýnské budovy na Savile
Row 3, kde sídlil Apple Records a Beatles
na její střeše zahráli v lednu 1969 svůj poslední společný koncert. Cena se odhaduje
na 31 milionů a 850 tisíc liber.

Beatles vinylovým králem
Nejprodávanějším vinylovým albem na
americkém trhu bylo v roce 2011 beatlesácké Abbey Road. Prodalo se ho 41 tisíc
výlisků.
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Obrázek ﬁalového slona od Johna Lennona
se při aukci 13. listopadu 2011 neprodal.
Předpokládaná cena přitom byla 1.650 dolarů. Nakonec nikdo nenabídl ani vyvolávacích 800 dolarů.

Kolik ještě?
Foto fanoušky Beatles na sklonku roku
2011 potěšily dvě nové publikace. Autorem
první z nich, The Beatles Monochrome, je
Joe Allen, a objektem jeho objektivu jsou
Beatles při jejich první návštěvě Spojených
států v roce 1964. Začátky kariéry Brouků
na Britských ostrovech zase přibližuje druhá
kniha Nicka Churchilla – Yeah, Yeah, Yeah.

Luboš Červený

