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Novinky
z beatlesácké rodinky
Ringo opět v ohrožení

Nové album

Raritní kytara v aukci

Bytové družstvo Merseyside a Cheshire,
vlastnící domy i v oblasti určené ke zbourání, včetně okolí rodného domu Ringa
Starra, pohrozilo městskému úřadu v Liverpoolu, že pokud nebudou ze strany města
dodrženy harmonogramy prací nebo dojde
k jejich přerušení, bude znovu uvažovat o
zbourání celé původně plánované oblasti,
včetně Ringovy Madryn Street.

Na připravované desce Paula McCartneyho se jako hosté objeví Bruce Springsteen,
Eric Clapton a členové skupiny Nirvana
Dave Grohl, Krist Novoselic a Pat Smear.
Album, které zatím nedostalo název, produkuje Mick Ronson a vyjít by mělo ještě
v tomto roce.

Kytara Vox Custom, se čtyřiadvaceti pražcovým hmatníkem, byla 18. května 2013
vydražena v newyorské Julien’s Auctions za
408 tisíc dolarů. Nástroj se zajímavým designem použil George Harrison při nahrávání písně I Am The Walrus a John Lennon
v Hello Goodbye.

Původní dveře
Vchodové dveře, kterými denně mezi roky
1955 a 1964 vstupoval do domu č. 20 na
liverpoolské Forthlin Road Paul McCartney,
byly na aukci v Cirencesteru prodány za
5.060 liber. Noví majitelé dům v roce 1978
zrenovovali a při tom vyhodili i vchodové
dveře. Jistý místní muzikant, pan South, se
to dozvěděl, a odnesl si je domů. Teď je výhodně prodal. Před tím, v roce 1995, se vydražily v Londýně dveře od Paulovy ložnice
za 2.875 liber.

Pomocí Beatles se učí
Ze závěrů výzkumu Kaplan International
Colleges vyplývá, že přes 80 procent učitelů používá při výuce anglického jazyka hudební ukázky. V kurzu jsou hlavně Beatles
s písněmi Hey Jude, Love Me Do nebo A
Hard Day’s Night.

Ringovo další turné
Ringo má naplánované podzimní turné po
Latinské Americe. Se svým All-Starr Bandem startuje 29. října 2013 v brazilském
Sao Paulu. Dále pokračuje přes Uruguay,
Paraguay, Argentinu, Peru a Mexiko. Finální
koncert se uskuteční 23. listopadu v americkém Las Vegas.

Help na Blue-ray
24. června 2013 vyšel druhý celovečerní
ﬁlm Beatles Help! na disku Blu-ray. Jednodiskové vydání obsahuje digitálně restaurovaný ﬁlm a bonusy v délce jedné hodiny
– dokument z natáčení, vzpomínky autorů
a herců, pohled na proces restaurování, vystřižené scény, původní upoutávky na ﬁlm a
rozhlasové reklamy.

Lennonovo sako

Původní vchodové dveře

Vzácná kopie
Sběratel zaplatil na eBay 5.348 dolarů za
velmi vzácné vinylové White album skupiny
Beatles s pořadovým číslem 0000005.

Šedé Johnovo sako z ﬁlmu A Hard Day’s
Night bylo prodáno v aukčním domě Saráchaga v argentinském Buenos Aires za 200
tisíc dolarů. Původně bylo součástí drahocenné sbírky Raúla Blisniuka, podle Guinness World Records největšího Beatles
sběratele v Jižní Americe.

Boháči
Sunday Times zveřejnil žebříček nejbohatších muzikantů. V jeho čele je Paul McCartney, jehož majetek se odhaduje na 680 milionů liber. Následuje Andrew Lloyd Webber
s 620 miliony liber, U2 (520 milionů), Elton
John (240 milionů). Na deváté příčce jsou
pak Olivia a Dhani Harrisonovi se 180 miliony liber.

Vox Custom z roku 1967

Elektronická Yesterday?
Když Paul McCartney složil svůj impozantní
hit Yesterday, pohrával si s myšlenkou aranže ve stylu elektronické hudby jako v britském televizním sci-ﬁ seriálu Doctor Who
(1963). Její autorkou byla Delia Derbyshire
z BBC Radiophonic Workshop. Paul se s ní
sešel u ní doma. Proč ale nakonec ze spolupráce sešlo, už Paul neobjasnil.

Chelsea Flower Show
Slavná zahradnická Chelsea Flower Show
slaví letos sté výročí konání. Zahájení výstavy se zúčastnil i Ringo Starr. Svojí přítomností propagoval práci charitativní organizace Water Aid, která se snaží lidem
v chudých zemích zpřístupnit čistou vodu.
„Rád bych pogratuloval Chelsea ke stovce
let, chodím sem od prvního ročníku,“ zažertoval Ringo.

Madame Tussauds

Johnovo sako z Perného dne
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Muzeum Madame Tussauds ve Washingtonu D. C. u příležitosti 50. Výročí vydání
prvního elpíčka Please Please Me rozšiřuje sbírku exponátů Beatles o nové položky,
včetně nových voskových ﬁgurín Johna,
Paula, George a Ringa.
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McCartney neuspěl

Tributové album

Za podmínečné propuštění dvou uvězněných členek ruské punkové kapely Pussy
Riot se dopisem přimlouval i Paul McCartney – bez úspěchu.

25. června vyšlo tributové album Let us in
Americana. Vydala ho společnost Reviver
Records k 46. výročí celosvětového televizního přenosu písně Beatles All You Need Is
Love. Na šestnácti coververzích písní Paula McCartneyho a Beatles se podílejí Lee
Ann Womack, Rodney Crowell, Steve Earle,
Allison Moorer, Holly Williams, Buddy Miller,
Wood Brothers, Teddy Thompson a Bruce
Cockburn.

Red Bull závod
Po devítileté odmlce odstartuje letos v Londýně opět nejšílenější závod netradičních
vozidel Red Bull Soapbox Race. Jistý Carl
White vyráží na trať v trojkolce se designem
žluté ponorky.

Paul u Elvise
Během amerického turné Out There navštívil Paul McCartney v Memphisu hrob Elvise
Presleyho. Na místě posledního odpočinku
rokenrolového krále v Gracelandu zanechal
exbeatle trsátko. Prý ať má Elvis v nebi čím
hrát.

Sbírka podpisů
19.800 liber vynesla aukce sbírky podepsaných fotograﬁí Beatles z roku 1963. Tehdy
je získal invalidní sběratel autogramů z
Llandudna. Jak tvrdí jeho manželka, která
sběratelskou vzácnost do dražby nabídla,
Richie Astall využíval svého invalidního vozíku, aby se snadněji dostal k osobnostem,
od kterých pak žádal podpisy do své sbírky.

Mezinárodní den Beatles
Již šestým rokem fanoušci Beatles napříč
vesmírem (Across The Universe) slaví International Beatles Fan Day s mottem, že
vše, co potřebujeme, je láska (All You Need
Is Love). Šestý červen 1962 mnozí považují
za největší den v historii Beatles. Toho dne
je poprvé uslyšel George Martin ve studiu
Abbey Road. Zbytek už je pak známá historie.

Vítězka prodávala
V roce 1963 se zúčastnila Margaret Gordon
soutěže o pojmenování alba Beatles. Poslala svůj návrh Beatles For Sale a vyhrála.
Díky tomu se s Beatles po jednom koncertě setkala. Měla s sebou dvě elpíčka With
The Beatles, pro sebe a pro sestru, která
jí chlapci ochotně podepsali. Nyní sestřino
album nabídla v aukci, a to se prodalo za
11.500 liber.

Žlutá ponorka na kolech

Paulův relax
Po vystoupeních v Brazílii si Sir Paul k odpočinku vybral hotelový komplex Txai Resort v Itacare. Na verandě svého bungalovu
měl připravený i klavír. Během pobytu se
ex-beatle zúčastnil projektu Txaitaruga na
záchranu a monitorování karet obrovských.
Společně s celou kapelou pustili do moře
karetí potěr. Na zahradě objektu poté vysadil strom Guarana, základ ekosystému
deštného pralesa, druh ohrožený masivním
kácením. Jeho stromek tu zůstane jako dar
v rámci zachování životního prostředí.

Jako telenovela

Paul poprvé u Elvisova hrobu

Demo singl Beatles Love Me Do z roku
1962 s chybně uvedeným Paulovým příjmením jako McArtney se loni na eBay objevil
celkem čtyřikrát. Letos sága pokračuje a
odstartovala s 10.255 dolary za další z 250
vylisovaných exemplářů.

Po návštěvě Lennonovy zdi by se měl každý správný Beatlemaniak osvěžit v nedaleké hospůdce nesoucí taktéž Johnovo jméno
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