Novinky

z beatlesácké rodinky
Peace and Love

Nový fesťák

Od roku 2008 se nic nezměnilo na stylu
oslav narozenin Ringa Starra. I ty letošní 72.
začaly tradičně ve 12 hodin před Hard Rock
Cafe, po New Yorku, Chicagu a Hamburku,
letos v Nashville. Vše se neslo v duchu hesla Peace and Love se zdviženými prsty ve
tvaru V. Zástupy fanoušků se k oslavenci
přidaly a dav mu zazpíval Happy Birthday a
Give Peace A Chance. Vzduchem opět létali gumové náramky „Míru a lásky“.

McCartney prodal práva

Irský Dublin oznámil, že se v listopadu 2013
u příležitosti 50. výročí prvního vystoupení
Beatles v Dublinu uskuteční nový festival.

Společnost Kobalt Music Group oznámila,
že se stala správcem práv na písně Paula McCartneyho, které napsal během své
sólové kariéry. Bude je vlastnit společně s
McCartneyho firmou MPL Communications. Tato událost je reakcí na prodej společnosti EMI. Tímto se McCartney odtrhl od
jejího nástupce Sony/ATV. Společnost Kobalt vlastnila v roce 2011 15,5 procent práv
na rozhlasové hity, čímž se stala druhou za
EMI, která dosáhla 17,9 procent. Výkonný ředitel a zakladatel společnosti Kobalt
Willard Ahdritz tvrdí, že autorům písní platí
o 25 procent více než ostatní vydavatelé.

I mistr se utne
Při společném vystoupení Paula McCartneyho s Brianem Wilsonem na jednom charitativním koncertu se ve skladbě Got Only
Knows (z repertoáru Beach Boys) McCartney pěvecky ztratil. Že by slabě hlasitý odposlech ?

Roll on John
11. září 2012 vyšlo 35. album Boba Dylana nazvané Tempest. Mezi deseti písněmi,
produkovanými samotným Dylanem a natočenými v Los Angeles, je i titul Roll On
John, vzdávající hold Johnu Lennonovi.

Podepsaná vstupenka
Barbara Bach, Ringo a Joe Walsh

Martin na DVD
V září 2012 byl na trh uveden dokument z
dílny BBC nazvaný Produced by George
Martin. Devadesáti minutový film vyšel na
DVD a Blu-ray. Pátý Beatle vypravuje svůj
vlastní příběh doplněný o rozhovory s hvězdami jako: Paul McCartney, Ringo Starr, Michael Palin nebo Jeff Beck.

Vstupenka na vystoupení Beatles v Grosvenoru 17. května 1963 byla 3. července
2012 vydražena za 1.875 liber. Cena byla
vyšší díky podpisům Ringa Starra a Johna
Lennona. Kdyby byl lístek podepsán všemi
Beatly, mohla se cena pohybovat kolem 4
tisíc liber.

Hotel Yellow Submarine!
Jeden liverpoolský podnikatel nabízí nevšední zážitek pro fanoušky místních Fab
Four – ubytování v ponorce Yellow Submarine. 24 metrů dlouhá loď, upravená jako
plovoucí hotel, je vybarvena stejně jako
originální plavidlo ve stejnojmenném filmu
Beatles z roku 1969.

Hudba léčí
Sir Paul McCartney věří v léčivou moc hudby. Vnímání melodie s textem někdy vyvolává nejen silné emociální pocity, ale působí
prý blahodárně i na zdraví. Bývalý Beatle
si pamatuje, že ještě jako mladíkovi mu od
silné bolesti hlavy pomohl poslech Elvisovy
písně All Shook Up. „Než záznam skončil,
bylo po bolesti hlavy,“ dodal.

Kotvící Yellow Submarine

Beatles na OH

Paul v Hyde Parku
Na závěr koncertu Bruce Springsteena 14.
července 2012 v londýnském Hyde Parku
se na podiu objevil Paul McCartney. Třídenní festival Hard Rock Calling tak zažil
překvapení. Obě rockové hvězdy společně
zahrály a zazpívaly McCartneyho I Saw
Her Standing There. Plánovanou produkci
vele hitu Twist And Shout překazilo vypnutí
elektrického proudu ve 22:30 hod. Nařízení
o rušení nočního klidu platí pro všechny! I
tak byl Springsteen nadšen: „Na tohle jsem
čekal padesát let.“

Vzácná vstupenka

Všestraný Sir
Po vydání beatlesácké videohry The Beatles Rock Band a při McCartneyho širokém
hudebním záběru nikoho už nepřekvapí, že
Paul přislíbil spolupráci na projektu akčních
stříleček Halo firmy Bungie.

V průběhu zajímavé show u příležitosti
slavnostního zahájení londýnských olympijských her byly na programu i skladby
Beatles. V pásmu mapujícím největší britské hudební hity zazněla She Loves You a
v rámci průřezu britské historie se na ploše Olympijského stadionu objevili chlapci v
seržantovských uniformách. Skladbu Come
Together pak zahráli Artic Monkeys a na závěr ceremoniálu zazpíval živě Paul McCartney The End a Hey Jude. Při ní ho sborově
doprovodil celý stadion. Těžko se tomu věří,
ale McCartney hrál na zahajovacím ceremoniálu za poplatek jedné libry! Jak je to
možné? Všichni účinkující se rozhodli hrát
zdarma. Paul také. Protože ale bylo nutné z
různých finančních a organizačních důvodu
vyčíslit všechny výdaje, došlo i k těmto kuriózním honorářům.

Album za 22 tisíc dolarů
Jen čtyři písně Beatles byly na albu americké firmy Vee Jay Records, které bylo vydraženo za 22.268 dolarů. Kompilační deska,
kde dalších osm písní zaznamenal countryový zpěvák Frank Ifield, byla v době jejího
vydání (1964) označována za propadák.
Prodej nešel dle představ, a tak se dnes
díky nízkému nákladu stala sběratelskou
raritou. Konkrétní výlisek byl dokonce ještě
v zataveném obalu.

Mekky v Abbey Road
Miro Žbirka nahrával letos v červenci v legendárním londýnském Studiu 2 v Abbey
Road. Zážitek natočit si novou píseň Love
Shines v nejprestižnějším nahrávacím studiu na světě, kde svoji tvorbu zaznamenávali i jeho milovaní Beatles, byl jedním z
dárků a splněných přání k jeho podzimnímu kulatému výročí. Nahrávání vedli britský
producent Rob Cass a zvukový mág Sam
Okell (podílel se například na remastrování
nahrávek Beatles a dostal Grammy za zvuk
ve filmu Harry Potter).

Co mu zbylo?
Bývalý dům George Harrisona v kalifornském Los Angeles mění majitele. Ex-beatle bydlel poblíž Hollywoodu ve čtvrti The
Studio City. K domu se třemi ložnicemi a
koupelnami patří i pozemek s bazénem.
Prodává ho za 1,5 milionu dolarů Harrisonův přítel a bezpečnostní expert Gavin de
Becker. Objekt je tedy zajištěn vysoce důmyslným bezpečnostním systémem.

Beatles v Karibiku

Již 21 let vyrábí Emanuel Hoda ze Strakonic různé modely v lahvi. A má jich již na
svém kontě přes 800. Asi nejpracnější dílo,
na které je modelář zároveň nejpyšnější,
je model skupiny Beatles při koncertě. „To
byla skupina našeho mládí, proto jsem se
ji rozhodl takto zvěčnit. Bylo to nesmírně
pracné. Trvalo to téměř rok a půl, což je vůbec nejdéle ze všech mých prací.“ A ještě
pár upřesňujících informací: Brouci jsou
umístěni v pětilitrové lahvi od italského vína
– průměr lahve 180 mm, výška 340 mm,
vnitřní průměr hrdla 24 mm. A co dalo nejvíce práce? Hlavičky a obličejíky postaviček,
aby odpovídaly pokud možno realitě, dále
sestava bubnů. Pro zajímavost – činely mají
velikost padesátníku, kytary jsou přibližně
velikosti kostiček cukru.

Kdo si chce užít Brouky v karibském moři,
má šanci. 3. března 2013 vyplouvá z floridského Fort Lauderdale loď jménem Allure
Main Stage na okružní tematickou plavbu
pod názvem Cruise for Beatles Fans 2013.
Celkem 5.400 pasažérů si může při drinku
vychutnávat hity svých oblíbenců na idylických místech jako jsou Bahamy, St.Thomas
či St. Martin. Nebude chybět ani živá revivalová kapela, karaoke, diskotéky nebo setkání se zajímavými hosty – Mark Hudson
(Ringův producent), Joey Molland ze skupiny Badfinger nebo Billy J. Kramer, liverpoolský souputník zpívající písně dvojice
Lennon / McCartney. Ceny lodních lístků na
týdenní plavbu začínají na 1.354 dolarech.

Singl za 35 tisíc dolarů

Zadrátovaný Friar Park
Olivia Harrison pobouřila spoluobyvatele
v Henley-on-Thames, když oznámila, že v
rámci bezpečnosti Friar Parku chce zvýšit
oplocení třista yardového pozemku o ostnatý drát. První podobná opatření nechala
realizovat poté, co do jejich rezidence v
roce 1999 vnikl jistý Mik Abram a George
Harrisona pobodal. Další narušitelé se objevili loni. Proto ta akce s ostnatým drátem.

Frank pro Maureen
Těžko by pro normálního smrtelníka nazpívala píseň světová superhvězda. Ringovi
Starrovi se to podařilo. Jednalo se o Sinatrovu píseň Lady Is A Tramp, kterou v roce
1968 přetextoval Sammy Cahn jako The
Lady Is A Champ, a Frank Sinatra ji jako
dárek nazpíval k 22. narozeninám Ringovy
manželky Maureen, velké fanynky mistra
Franka. Tehdy byla zhotovena jen jedna kopie a pak byla matrice zničena. Překvapivě
se tato kuriozita objevila na You Tube, a od
ledna 2010 si ji poslechlo 3.500 zvědavců.

K řadě světových hvězd, které podpořily trojici vězněných dívek z ruské punkové skupiny Pussy Riot se přidal i Paul McCartnery.
Na své internetové stránce zveřejnil otevřený dopis: „Naďo, Káťo a Mášo, píšu, abych
vám vyjádřil podporu v těžké době. Doufám,
že ruské úřady podpoří princip svobody slova pro všechny občany a nepocítí potřebu
vás za váš protest trestat.“

Brouci v lahvi

Mekky v Abbey Road

Pouze asi pět promo singlů Beatles s Ask
Me Why a Anna bylo vylisováno v roce
1964 pro firmu Jee Vay Records. Komerčně nikdy nebyla vydána kombinace těchto
dvou písní. Cena proto odpovídá vzácnosti
takového skvostu.

Podpora Pussy Riot

Beatles v lahvi

John Lennon na závěr OH
I při závěrečném ceremoniálu londýnské
olympiády zněly na stadionu tóny beatlesácké muziky. Nejprve to byla část Georgeova Here Comes The Sun. Poté nadchlo
diváky ztvárnění Johnova Imagine. Během
sklady se na obrazovce objevil samotný
Lennon, doprovázející se na klavír. Při tom
na ploše stadionu byla složena jeho podobizna (i s ikonickými brýlemi). Bílý Lennon
na modrém pozadí působil přímo nadpozemsky. Do třetice Russell Brand zazpíval
I Am The Walrus.

Kenwood na prodej

Tomu neuvěříte

Nemovitost v St. George’s Hill, Surrey, proslavená Johnem Lennonem, který zde bydlel v letech 1964 – 1968, je za 15 milionů
liber k mání. Ale pozor, toto luxusní sídlo
zřejmě nepřeje stálým láskám. V domě z
roku 1920 podváděl svoji manželku Cynthii
John s Yoko. I důvodem posledního prodeje
je rozvod. Naposledy se Kenwood prodal v
roce 2007 za 5,8 milionů liber.

Yoko Ono, japonsko-americká umělkyně a
vdova po Johnu Lennonovi, vždy překypovala energií a tvůrčím nábojem. To ji neopustilo ani v 79 letech, což dokazuje nejen
svými nesčetnými aktivitami, ale i fotkami,
které pravidelně zveřejňuje na Twitteru. Na
jedné z nich velmi štíhlá a stále ohebná
Yoko pózuje zřejmě na některé z newyorských ulic.

Noví Brouci na iTunes
Novou kompilaci Beatles nazvanou Tomorrow Never Knows lze získat výhradně
na i Tunes.

Ještě jednou OH
Bylo zajímavé a současně dojemné slyšet
celý olympijský stadion zpívat refrén beatlesácké All You Need Is Love. Mohutný chorál
mohli slyšet všichni milovníci sportu během
atletického klání v sobotu 4. srpna 2012.
Zpívali nejen diváci různých národů, ale i
sportovci na oválu. Známý hit je všechny v
tu chvíli spojoval. Takovou vokální sílu snad
nemělo ani McCartneyho Hey Jude při slavnostním večeru u příležitosti zahájení olympijských her.

Devětasedmdesátiletá modelka

Roll up!

Steinway opraven

Konečně je to tady. 8. října 2012 vydává
společnost Apple Films na DVD a Blu-ray
třetí film s Beatles – Magical mystery tour.
Dokument byl restaurován a remixován.
Kromě běžného vydání se na trhu objeví
i deluxe edice s oběma disky a šedesátistránkovou knížku plnou informací z natáčení a fotografií. Lahůdkou bude vinylové
2EP s písněmi z filmu. Na disku se kromě
filmu objeví také vystřižené scény (z písní
Your Mother Should Know, Blue Jay Way a
The Fool On The Hill), videoklip písně Hello Goodbye z pořadu Top of the pops, 19
minut rozhovorů s Paulem McCartneyem,
Ringo Starrem a dalšími účinkujícími. Režisérský audio komentář k filmu nahrál Paul
McCartney. V USA vyjde film o den později,
na narozeniny Johna Lennona.

Poškozený klavír značky Steinway z roku
1877, užívaný v nahrávacím studiu společnosti Motown, byl zrestaurovaný. Vše
začalo, když loni navštívil Paul McCartney
muzeum Motown v Detroitu. Jakmile v expozici narazil na piano, hned si k němu sedl
a začal muzicírovat, i když nápis „Prosíme,
nedotýkat se“ nabádal jasně. Paul to okomentoval: „Sorry, ale já si na něj musím zahrát, to je nostalgie.“ O pár hodin později ve
Studiu A slavného Motownu narazil na další
piano. Ale to už si neozkoušel, bylo zavřené, prý poškozené. McCartneymu to nedalo
a druhý den zavolal s nabídkou financování
opravy perly nahrávek 50. a 60. let. Neuběhl
ani rok a na charitativním koncertu ve Steinway Hall v New York City si 18. září 2012
na renovovaný nástroj zahráli Sir Paul se
zakladatelem Motownu, Berrym Gordym,
hit Money. McCartney ještě přidal Lady Madonna a Hey Jude.

Epstein ve svém
Hra o Brianu Epsteinovi bude mít premiéru15. listopadu 2012 v liverpoolském divadle nesoucím jeho jméno. Autory multimediálního díla o manažerovi Beatles jsou
Andrew Sherlock a Jen Heyes.

Nejbohatší bubeníci na světě
1. Ringo Starr – 300 milionů dolarů (The
Beatles), 2. Phil Collins – 250 milionů (Solo,
Genesis), 3. Dave Grohl – 225 milionů (Nirvana, Foo Fighters), 4. Don Henley – 200
milionů (The Eagles), 5. Lars Ulrich – 175
milionů (Metallica). Až za nimi se ze známých jmen umístili: Charlie Watts – 160 milionů (The Rolling Stones) nebo Roger Taylor – 105 milionů (Queen). Když máte štěstí,
tlouci do bubnů se může vyplatit.

Úkryt Beatles na prodej
2850 Benedict Canyon Drive v Beverly Hills
byla losangeleskou adresou, která poskytla azyl a chvíle soukromí Beatles při jejich
americkém turné v roce 1965. Čtyři ložnice,
šest koupelen, dva bary, vinný sklep, pět
krbů a šest garáží dala Broukům k dispozici
tehdejší majitelka, herečka Zsa Zsa Gabor.
Vila, postavená v roce 1949 ve španělském
stylu, je nyní nabízena za 3,1 milionů dolarů. Podle realitního zprostředkovatele se na
vybavení sídla od té doby mnoho nezměnilo.

Sirovo Legion of Honour
8. září obdržel Paul McCartney z rukou prezidenta Francoise Hollanda nejvyšší francouzské vyznamenání Legion of Honour.
Prezidentská kancelář to oznámila včera
agentuře Reuters. Toto ocenění v minulosti
získali také Clint Eastwood a Liza Minnelli.
Vyznamenání navrhl Napoleon Bonaparte
v roce 1802.

Paul McCartney zveřejnil termíny a místa
svých čtyř letošních podzimních koncertů:
11. listopadu – St. Louis, Missouri, 14. listopadu – Houston, Texas, 25. listopadu –
Vancouver, Britská Kolumbie, 26. listopadu
– Edmonton, Alberta.

To nejsem já
K nově objeveným nahrávkám liverpoolské skupiny Rory Storm and the Hurricanes vydal tiskové prohlášení Ringo Starr:
„Tady nebubnuju, tohle bylo nahráno poté,
co jsem odešel k Beatles. Nevím, kdo je za
bicími, ale věřím, že si to Roryho fanoušci
užijí. Jediné dvě nahrávky, na kterých jsem
se s nimi podílel, byly natočené v Německu
v roce 1960. Zahrál jsem si tam s klukama z
Beatles při záznamu dvou písní Lu Walterse (basáka od Roryho) - Mailman Bring Me
No More Blues od Buddyho Hollyho a Fever
od Peggy Lee.“

Vrah zůstává ve vězení

Výtvarná zeď

Mark David Chapman, vrah Johna Lennona, letos v srpnu již posedmé požádal o
podmínečné propuštění – a opět s negativním výsledkem. Dnes sedmapadesátiletý
Chapman může své štěstí zkusit znovu v
srpnu 2014.

V rámci projektu Výtvarná zeď, který představuje ve foyer pražského Švandova divadla zajímavé výtvarníky inspirované divadelním prostředím, vytvořil od 9. do 12. září
2012 v pořadí deváté dílo Klaus Voormann.
Slavného německého výtvarníka a přítele
Beatles inspirovala inscenace Švandova
divadla Mein Kampf od autora George Taboriho. Projekt Výtvarná zeď vznikl v roce
2003 a zatím se na něm představilo osm
českých výtvarníků. Pravidlem je, že každé
předchozí dílo je přemalované dalším.

Dvorana slávy
M. D. Chapman - 12. 5. 2012

Překvápko na jevišti
V rámci akce Afrika Express probíhaly napříč Velkou Británií hudební party, kterých
se zúčastnili i zajímaví hosté. Na londýnském Granary Square se 8. září 2012 k cca
80 africkým umělcům připojili Paul McCartney a John Paul Jones (basák Zeppelínů).
Jones s mandolínou a McCartney s basou
si zajammovali ve skladbě Rokia Traore –
Dounia a později Paul s kytarou a Afrika Expressem předvedli Coming Up a Goodnight
Tonight.

Labor Day 500

Dál než k bráně se ale nedostanete

Severní Amerika 2012

Posluchači newyorské rozhlasové stanice
WCBS-FM vybírali nejoblíbenější písně od
50. let minulého století po současnost. V
tradiční hitparádě Labor Day 500 tak letos
určili následující pořadí vítězů: 1. Hey Jude
– Beatles, 2. Hotel California – Eagles, 3.
Sherry - Four Seasons. V seznamu 500
nejúspěšnějších skladeb napříč desetiletími (i stoletími) se Beatles objevili 26x.
Další nejpočetnější zastoupení měli: Elton
John – 12x, Eagles – 10x a po devíti písních
byli zastoupeni Rolling Stones a Billy Joel.
Překvapivě jen 4x bodoval Elvis Presley. A
jak dopadly jednotlivé dekády? Zvítězila 70.
léta s nadpoloviční většinou 238 písní. 50.
léta měla 25 příspěvků a 60. léta 134.

Příští rok bude v pennsylvánském Canonsburgu otevřena Dvorana slávy interpretů
populární hudby. Ze čtyřiceti kandidátů byli
v prvním kole navrženi Beatles, Elvis Presley a Frank Sinatra. Hudební fanoušci mohou volit své oblíbené kandidáty do května
2013. Podmínkou je TOP hit v hitparádách
mezi 1946 a 1975. Dále mohou vybrat pět
nejlepších písní v rozmezí 1966 až 1975. I
ony budou mít své místo ve Dvoraně slávy.

Beatles malba
V Philip Weiss Auctions (Oceanside ve
státě New York) byl vydražen obraz malovaný všemi Beatly během japonského turné
v roce 1966. Plátno o rozměrech 50 x 75
cm nazvané Images Woman vzniklo v pokoji hotelu Hilton v Tokiu. Každý z Brouků
nakreslil čtvrtinu obrazu. Odhadovaná cena
80 – 120 tisíc dolarů byla překonaná výslednou cifrou 150.250 dolarů.

Images Woman
Luboš Červený

