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Novinky
z beatlesácké rodinky
Mimi blafovala

Beatles opět nejlepší

Nutopian Embassy na prodej

Když v roce 1964 zaklepala Christine Procter na dveře liverpoolského Mendipsu, otevřela jí Johnova teta Mimi. Christine chtěla
Johnův podpis a byla zklamaná, když zjistila, že její idol není doma. Ale Mimi jí řekla,
ať počká. Na chvíli zmizela v kuchyni a vrátila se s fotkou Beatles podepsanou všemi
chlapci. Po osmačtyřiceti letech si nechala
Christine fotku ocenit. Jaké bylo její překvapení, když zjistila, že podpisy jsou zfalšované – napodobila je tehdy sama teta Mimi.
„Byl to pro mě šok, ale fotograﬁe zůstane
viset v mém pokoji, pořád pro mě hodně
znamená,“ přiznala dnes jednašedesátiletá
paní Procter.

Čtenáři Ultimate Classic Rock udělili hlavní
cenu za box set roku 2012 skupině Beatles.
Jejich vinylový stereo box set získal 28 procent hlasů. O procento méně získali Judas
Priest s kompletní kolekcí alb. Bronzovou
příčku obsadila americká skupina Heart s
24 procenty hlasů.

Historický městský dům na One White Street v Manhattanu, který John Lennon a Yoko
Ono užívali jako hlavní diplomatický stan jejich „koncepční země“ Nutopia, je na prodej
za 4,25 milionu dolarů. Neuškodí pár osvěžujících beatle faktů pro později narozené:
Nutopia byl koncept země, který vytvořil
John Lennon s Yoko Ono v roce 1973. Národ této země měl mít život podle představ,
které jsou načrtnuté v písni „Imagine“. 1.
dubna 1973 John a Yoko uspořádali na One
White Street tiskovou konferenci, kde oznámili založení jejich utopistické země bez
hranic NUTOPIE. Před spoustou televizních
kamer a reportérů Lennon přečetl „ústavu“
této utopistické země: „Vyhlašujeme zrození konceptuální země NUTOPIE. Občanství
lze obdržet na základě prohlášení o uvědomění si existence NUTOPIE. NUTOPIE
nemá své území, nemá hranice, nemá
pasy, jen lidi. NUTOPIE nemá jiné zákony
než kosmické. Všichni obyvatelé NUTOPIE
jsou velvyslanci své země. Jako dva velvyslanci této země žádáme o diplomatickou
imunitu a uznání naší země a obyvatelstva
u Organizace spojených národů.“ Státní
vlajka Nutopie měla jen jednu barvu – bílou.
Na státní pečeti Nutopie byl vyobrazen tuleň. Státní hymnu této země můžeme najít
na Lennonově albu Mind Games. Skládá se
z několika sekund ticha.

Vzácná nahrávka
Peter Asher objevil zapomenutou pásku
s demo nahrávkou písně A World Without
Love z roku 1964. Nedodělaný popěvek s
akustickou kytarou nazpíval Paul McCartney v době, kdy bydlel v Londýně u Asherů.
Peter vzpomíná, že tenkrát o píseň nikdo
neměl zájem, Johnovi se nelíbila a odmítl ji i Billy J. Kramer. Asher McCartneymu
pomohl Svět bez lásky dokončit a ten mu
ho věnoval pro jejich duo Peter & Gordon.
Nakonec to byla hitparádová jednička jak v
Americe, tak i ve Velké Británii.

Love Me Do Demo

Tak uměla podepsat Brouky teta Mimi

Brouci se Zeppelinama
Velmi zajímavý klip se objevil na YouTube.
Pod názvem Whole Lotta Helter Skelter ho
vytvořil jistý „Soundhog“. Zpěv beatlesácké
skladby Helter Skelter je mistrně zakomponován a přimixován do základů zeppelinské
písně Whole Lotta Love.

Čtvrtá Yesterday
Společnost BBC sestavila žebříček nejvýdělečnějších písní. Do jeho čela se propracoval popěvek Happy Birthday To You,
následovaný White Christmas od Irvinga
Berlina. Třetí příčku obsadili The Righteous
Brothers s You‘ve Lost That Lovin‘ Feelin.
Bramborová medaile zbyla na beatlesáckou
Yesterday.

Demo singl Beatles Love Me Do z roku 1962
se objevil na eBay aukcích v roce 2012 celkem čtyřikrát. Poslední exemplař se vydražil
za 13.487 dolarů. Byl to neobyčejně vzácný
výlisek, protože vinyl i obal byly v nedotčeném stavu, asi jako před padesáti lety, když
opouštěly kanceláře EMI.

Lennonovo sousoší
V červnu 2012 byla v bermudské Botanical
Gardens odhalena plastika Double Fantasy
jako vzpomínka na zdejší Lennonův pobyt
v roce 1980. Šestimetrové ocelové sousoší
zobrazuje dvojitou Johnovu tvář spolu s kytarou, květinami a holubicemi.

Ringo vydává nové DVD
Ringo Starr oslavil své poslední narozeniny
7. července v historickém Ryman Auditorium v Nashville. 19. března vychází záznam
koncertu na DVD. S Ringem vystoupili na
společném pódiu Steve Lukather, Richard
Page, Gregg Rolie, Todd Rundgren, Mark
Rivera a Gregg Bissonette. Jako speciální
hosté si zahráli Joe Walsh, Felix Cavaliere
a Richard Marx.

Nutopian Embassy v New Yorku

Ringo Starr opět ﬁlmuje

Double Fantasy na Bermudách
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A to pro společnost Cartoon Network a jejich seriál Powerpuff Girls. Objeví se zde
jako pan Fibonacci a zazpívá píseň I Wish
I Was A Powerpuff Girl. „To bude ohromný
rok, já budu animovaný“, okomentoval to
ex-beatle.
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Dhani v Abbey Road

McCartney u Claptona

Syn slavného otce, Dhani Harrison, natáčel
na Abbey Road. Časopisu Rolling Stone se
svěřil s pocity: „Když jsem byl malý, často
jsem tam s otcem pobýval. Nahrávání ve
studiu číslo dvě bylo emocionální – moje
první natáčecí frekvence v těchto proslulých zdech, poslech prvního výsledku naší
skladby s thenewno2 pro větší orchestr
a můj první významnější hollywoodský
soundtrack,“ shrnul své dojmy po práci k
ﬁlmu Beautiful Creatures čtyřiatřicetiletý
Dhani Harrison.

Eric Clapton vydal své nové studiové album. Jmenuje se Old Sock a mezi hosty se
na desce objevil také Paul McCartney. Nahrál baskytaru k písni All Of Me.

Vzácný Beatles gramofon
Čtyřrychlostní NEMS Beatles kufříkový
gramofon (Model: 1000), vyrobený v roce
1964, byl na eBay vydražen za 12.100 dolarů. Podle odhadu bylo vyrobeno jen asi pět
tisíc kusů tohoto zvukového nosiče. Nabízený gramofon se mohl pochlubit bezvadným
stavem, po léta byl odložen někde na půdě
či v garáži.

Evakuovaný Perný den
Odpoledne 13. února 2013 vypukl požár
v pátém podlaží luxusního hotelu A Hard
Day’s Night v Liverpoolu. Po hodině měli
požárníci objekt pod kontrolou. Škody jsou
naštěstí malé.

Dopis od Mimi

Z letošních cen Grammy, které se předávaly
v neděli 10. února, si Paul McCartney také
jednu odnesl. Oceněno bylo jeho album Kisses On The Bottom v kategorii Best traditional pop vocal album.

Zemřel Tony Sheridan

Domů
Téměř po padesáti letech plánuje Paul
McCartney návrat domů – do řadového
domku v Liverpoolu na Forthlin Road 20.
Objekt byl kvůli rekonstrukci tři měsíce veřejnosti nepřístupný. Znovu otevřený je od
23. února 2013. A právě po tomto datu by
se Sir Paul rád podíval do míst, kde trávil
své mládí.

Konec Candlestick Parku
Místo posledního koncertu Beatles v roce
1966 navždy zmizí. Stejně jako Shea Stadium v New Yorku, tak i sanfranciskou vzpomínku na Fab Four letos zničí stavební stroje. Třiapadesát let starý stadion amerického
fotbalu vezme za své, jakmile tým 49ers dokončí sezónu 2013/2014. Mužstvo ze Santa
Clary je posledním nájemníkem stadionu.
Původní nájemci, slavní místní Giants, se
přemístili na nový stadion do AT&T Parku
před rokem 2000.

V sobotu 16. února zemřel v Hamburku ve
věku 72 let britský zpěvák a kytarista Tony
Sheridan. Na začátku 60. let minulého století spolupracoval v Hamburku s Beatles.
Natočili tam spolu slavný hit My Bonnie. V
roce 2011 také vystoupil na charitativním
koncertě v Ústí nad Labem.

Paulova kresba
Kresba mladého Paula McCartneyho byla
vydražena za 3.765 liber. Vzácná skica
vznikla koncem 50. let, když Paul studoval
na liverpoolském Institutu. Rozmanité tváře
nakreslené tužkou na papíře o rozměrech
20 x 31 centimetrů jsou zachovalé, pouze
pravý dolní roh je utržený.

Modrá Beatle plaketa na Baker Street

Zase ten Ringo!
Třicet vteřin za 2.100 dolarů s hvězdou! Jistá Briar Gunther z Melbourne koupila jeden
z drahých obrazů Ringa Starra a doufala,
že si alespoň chvíli s ex-beatlem popovídá
a zafotí. Jaké ale bylo její překvapení, když
se audience konala necelou minutu. „Stačila jsem ho krátce obejmout, s mým otcem
si potřásl rukou, jeho fotograf udělal dva
snímky… a už nás pakovali pryč,“ vzpomíná na své zklamání s Ringem paní Briar a
dodává: „Kdybych to tušila, obraz bych si
nekoupila. Nesměla jsem si ho ani vyfotit –
jen jsme si prý mohli později koupit snímky
od jejich fotografa. Při tom existuje dost lidí,
kteří jsou ochotni utratit spoustu peněz, jen
aby se mohli s Ringem setkat, a ve ﬁnále
tohle?“.

Paul McCartney na War Child
Charitativní organizace War Child, pomáhající dětem v oblastech postižených válkou,
vydává ke svému 20. výročí založení album
War Child 20: Best Of. Dvěmi písněmi na
albu přispěl i Paul McCartney. Nejprve se
skupinou Smokin‘ Mojo Filters beatlesáckou Come Together a posléze sám se svojí
písní Calico Skies.

Z Dont Mora na Wight

Adele zkoušela u Paula
Britská zpěvačka Adele si v Los Angeles
pronajala dům Paula McCartneyho a připravovala se v něm na vystoupení v rámci
letošního oscarového ceremoniálu. Čtyřiadvacetiletá Adele má problémy s trémou a
tak raději zaplatila 47 tisíc liber za měsíční
pronájem Paulova domu, než by pobývala v
hotelu plném lidí. „Hacienda nahoře v kopcích garantuje její soukromí, a jaké lepší
místo si přát k získávání hudebních inspirací než ex-beatlův dům,“ prozradil zdroj z
jejího okolí.

Modrá plaketa připomínající Johna Lennona a George Harrisona byla odhalena na
londýnské Baker Street č. 94, v místě původního Beatles butiku. Lennon tu byl vzpomenut již v roce 2003, aktualizovaná plaketa nyní zahrnuje i George Harrisona. Odhalil
ji jejich starý přítel a spoluhráč ze skupiny
Quarrymen, Rod Davis.

V aukci byl za 250 liber vydražen dopis, který jako odpověď na žádost o Johnův autogram napsala jeho teta Mimi tehdy čtrnácti
leté fanynce Susan Mottram z Newcastelu.
Oznámkovaná obálka byla opatřena razítkem z 24. dubna 1964. „Mimi byla důležitou postavou v Johnově životě. Dopis od
ní je pěkným sběratelským kouskem,“ řekl
mluvčí cuttlestoneské aukční síně ve Wolverhamptonu.

Cena na Grammy

Beatles gramofon z roku 1964

Modrý Baker Street

Paulova kresba

Vzpomínka na Bermudy
Vše, co byste chtěli vědět o Lennonově pobytu na Bermudách v létě 1980, je zdokumentováno v nové knize Lennon Bermuda
od Scotta Neila. Stodvaceti stránkové brožované vydání ilustroval Graham Foster,
sochař, který zhotovil sousoší Double Fantasy umístěné od června 2012 v místní botanické zahradě.
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U příležitosti nedožitých 70. narozenin Johna Lennona vytvořil v roce 2010 Lawrence
Holofcener sochu sedícího Johna a umístil
ji na lavičku do parku v Mount Dora na Floridě. Městu ji propůjčil na dva roky. Lennon se
brzy stal turistickou atrakcí. Nyní se Holofcener vrací do Velké Británie a sochu bere s
sebou. Nabídl ji sice nejprve městu za dvacet tisíc dolarů, ale starosta v rozpočtu peníze nenašel, a tak Mount Dora ztrácí svoji
Imagine atrakci. Lennonovi fanoušci mohou
nyní od dubna 2013 vidět sochu v Kendall’s
Fine Art Gallery v Cowes na ostrově Wight.
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Ringo Starr v Los Angeles

Lennonové na Gibraltaru

Rekordní seržant

Grammy Museum v Los Angeles otevře
12. června 2013 výstavu Ringo: Peace and
Love. Jedná se o první americkou expozici
věnovanou Ringovi Starrovi. Nemají chybět
dosud nepublikované snímky, korespondence, ﬁlmové ukázky, stejně jako ikonické položky Ringovy kariéry: bicí souprava
z vystoupení na Ed Sullivan Show a Shea
Stadium, seržantovská uniforma, či červená bunda z rozlučkového mini koncertu na
střeše Apple Records v Londýně. Kromě
Beatles období bude nabídnut i Starr jako
herec, ﬁlantrop a mírový aktivista. Z Los Angeles se Ringo: Peace and Love v listopadu
přesune do dalších amerických měst. Před
Ringem muzeum představilo Johna Lennona a George Harrisona.

Na Gibraltaru mají novou atrakci. V Gustavo
Bacarisas Galleries byla otevřena expozice
mezinárodních Beatles memorabilií a fotograﬁí Juliana Lennona. Ředitel galerie řekl:
„John Lennon je moderní ikonou, nesouvisející s naší prehistorickou či vojenskou
minulostí. Tato expozice přinese do prostor
bývalých kasáren něco, co souvisí s populární osobou, mající vztah ke Gibraltaru.
John Lennon si tu 20. března 1969 vzal
Yoko Ono.

Dlouhý a nelítostný boj při Heritage Auctions‘ Entertainment & Music mezi sebou
svedli zájemci o album Sgt. Peppre’s Hearts
Club Band podepsané všemi Beatly. Cena
se nakonec vyšplhala na neuvěřitelných
290.500 dolarů. Perry Cox, expert přes
Beatles memorabilia, k aukci řekl: “Sleduji
prodeje Beatles artefaktů přes třicet let. Boj
o Seržanta byl vzrušující a považuji ho za
jednu ze dvou špičkových Beatles rekvizit,
které jsem vůbec kdy viděl. Tou druhou byla
podepsaná kopie Meet The Beatles.”

John Lennon na Piccadilly

Ronnie Wood a Paul McCartney
Na koncertě Jamese McCartneyho v londýnském divadle Ambassador čekalo diváky příjemné překvapení. Na pódiu se k
němu přidal Ronnie Wood z Rolling Stones
na kytaru a Jamesův otec Paul McCartney
na piano.

Na londýnské Piccadilly bude 7. května
uveden muzikál And in the end - The death
and life of John Lennon. Autorem muzikálu a zároveň i jeho režisérem je Alexander
Marshall, v roli Johna Lennona se představí
Valentine Pelka.

Klavír Steinway & Sons z muzea Motownu
v Detroitu, jehož opravu hradil Paul McCartney, se po zrestaurování vrací na své místo.
Po smontování, usazení a naladění bude
ve výroční den Motownu, 25. dubna 2013,
zpřístupněn opět veřejnosti.

Beatles ve špičce
Unikátní řezbářská díla předvádí jistý Hadley Wiggan. Pomocí starého špendliku a
hodinářské lupy vyřezává podobizny do
špičky tužky. Tímto způsobem ztvárnil i Fab-Four. Každý člen Beatles mu trval přibližně
měsíc. „Nejtěžší byl John,“ říká Wiggan,
„Dělal jsem ho i s jeho typickými brýlemi.“

Půlka lístku
Jisté Susan Popland z Manchesteru se
podepsali všichni Beatlové na vstupenku
z koncertu v roce 1962. Bylo to v únoru a
za bicími seděl a lístek podepsal Pete Best.
Jelikož na vystoupení byla s kamarádkou
a obě chtěly mít vzpomínku, vstupenku
rozpůlily. Susan zůstala část s Johnem,
Georgem, Petem, a kamarádka si ponechala milovaného Paula. Dnes se jednašedesátiletá Susan snaží kamarádku, kterou
čtyřicet let neviděla, najít a zkusit vzácnou
memorabilii prodat jako celek. Její část lístku má hodnotu maximálně dvou tisíc liber.
Kdyby byl kompletní, cena by mohla vystoupit i nad pět tisíc.

Restaurovaný Steinway

Wood a McCartneyové na jednom pódiu

Výroční aukce
Omega Auction v Stockportu, Lancashire,
nabízela 22. března 2013 opravdu lahůdkové Beatles memorabilie. Za 7.552 liber
se vydražilo stereo album Please Please
Me – jeho součástí byla stránka z časopisu
s podpisy Beatles. Další zajímavou položkou byla série 64 barevných diapozitivů z
amerického turné v roce 1964. Nový majitel
za ní dal 27.140 liber. Největším lákadlem
však byla kolekce 61 fotograﬁí z památného
koncertu na Shea Stadium v roce 1965. Její
cena se vyšplhala na 30.680 liber.

Blue Jay Way prodáno
Téměř rok čekal na nového majitele dům na
Blue Jay Way v Los Angeles. V roce 1967 si
ho na jednu noc pronajal George Harrison.
Když dlouho čekal na přátele, složil tu stejnojmennou oblíbenou píseň z alba Magical
Mystery Tour. Nakonec se známá vzpomínka na Beatla prodala za 3,8 milionů dolarů.

Pozor, neořezávat!

Padesátník Julian Lennon
Jak ten čas letí, nejen Brouci, ale i jejich
děti stárnou. Nejslavnější Beatle dítě, Julian
Lennon, oslavil 8. dubna 2013 padesáté narozeniny. Co však ještě víc bere dech, že už
o deset let přežil svého otce. V rozmezí let
1984 – 2011 vydal sedm alb, v malých rolích působil i na ﬁlmovém plátně. V poslední
době je aktívní v otázkách životního prostředí a věnuje se fotografování. První velkou výstavu měl v roce 2010 v New Yorku.

Polovina vzácného lístku

Luboš Červený

Neboj Georgi, stále vzpomínáme
George Harrison 25. 2. 1943 - 29. 11. 2001
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