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Novinky
z beatlesácké rodinky
Tisícové aukce

Queenie Eye

Epstein House Hotel

Koncertní program ze 16. března 1963, kdy
Beatles hráli v City Hall v Shefﬁeldu, se podepsaný všemi členy kapely prodal za čtyři
tisíce dvě stě liber. První britské stereo vydání alba With The Beatles, rovněž podepsané všemi Beatly, přišlo nového majitele
na 40 726 dolarů. A McCartneyho rukou
psaný text písně Why Don’t We Do It In The
Road z Bílého alba vydražili v RR Auction
za 36 100 dolarů.

24. října 2013 měl premiéru nový videoklip
Paula McCartneyho k písni Queenie Eye z
nového alba New. Práce probíhaly v Abbey
Road studiu č.2. Legendární nahrávací studio, kde vznikly téměř všechny nahrávky
Beatles, přivítalo i známé osobnosti, které
se natáčení klipu zúčastnili. Z herců to byli:
Chris Pine, Johnny Depp, Jeremy Irons,
James Corden, Jude Law a herečky zastupovaly: Meryl Streep, Alice Eve, Tracey Ullman, Laura Bailey. Objektivy kamer zachytily i zpěváka Garyho Barlowa z Take That,
módního návrháře Toma Forda, modelku
Kate Moss či výtvarníka Petera Blakea.

Osmi pokojový hotel byl otevřen na 27 Anﬁeld Road v Liverpoolu. Tady původně přes
dvacet let bydleli prarodiče Briana Epsteina.
Nynější vlastník Patrick Duggan tu instaloval jednu z největších soukromých sbírek
memorabilií Briana Epsteina.

Beatles ze želé
Obraz Beatles vytvořený z patnácti tisíc
žele bonbonů ﬁrmou Jelly Belly je k vidění v
Quay Confectionery, Albert Dock, Liverpool.
Na ploše 1,8 x 1,2 m vznikla sladká reprodukce vnitřní části obalu Seržanta Pepře.

Další prodaný dům
V liverpoolském Cavern Clubu byl vydražen první domov Johna Lennona. Dům na
Newcastle Road č. 9 (poblíž Penny Lane)
v aukci získal anonymní americký kupec za
480 tisíc liber.

Dětská zahrada chobotnic

Ray Mitchell, majitel Quay Confectionery

McCartney na Times Square
V posluchárně střední školy nesoucí název
Franka Sinatry, v newyorském Queensu,
předvedl Paul McCartney v rámci propagace svého nového alba New třináctipísňovou
sadu. O den později překvapil v pravé poledne Newyorčany na Times Square, kde z
návěsu kamionu zahrál čtyři skladby z téhož alba.

Text Ringovy písně Octopus’s Garden z
alba Abbey Road inspiroval ilustrátora Bena
Corta k vydání stejnojmenné knížky pro
děti. Podvodní dobrodružství pěti dětí vydalo nakladatelství Aliens In Underpants. Starr
to komentoval: „Je úžasné, že se podařilo
Octopus’s Garden vzkřísit pro nové generace. Benovy ilustrace nádherně zachytily pocity písně. Miluji to! Peace and Love.” Kniha
obsahuje i CD s Ringovým čtením a před
tím nehranou verzi Zahrady chobotnic.

Epstein House Hotel

Bodie je mrtev
Zemřel britský herec Lewis Collins, známý
jako Bodie ze seriálu Profesionálové. Málokdo už ale ví, že v mládí se aktivně věnoval hudbě. Jeho otec Bill se znal s rodinou
Paula McCartneyho a občas fungoval jako
cestovní manažer The Beatles. I díky tomu
se mohl Lewis stát místo Peta Besta bubeníkem u legendárních Brouků – nešel však
na konkurz. Rozhodl se stát obyčejným kadeřníkem, ale i díky nečekanému úspěchu
Beatles se vrátil zpět k hudbě. Hrál na kytaru, basovou kytaru, a zpíval doprovodné
vokály v několika liverpoolských skupinách,
jako byli například The Georgians. Se skupinou The Mojos v roce 1964 dosáhl na deváté místo britské singlové hitparády s písní
Everything´s Alright.

Beatles v písních a obrazech

Skotský dokument

Nakladatelství Svojtka & Co. vydalo knihu
The Beatles v písních a obrazech. Jedná
se o rozšířené vydání první české verze z
roku 1969.

Desítky let ležel v archivu skotské televize
devíti minutový rozhovor Beatles pro pořad
Roundop, odvysílaný v dubnu 1964. Pak byl
s dalším ﬁlmovým materiálem odložen a zapomnělo se na něj. Až nedávno při úklidové
kontrole se tento skotský Beatle poklad objevil a znovu odvysílal.

BBC zabodovalo
Beatles jsou zpátky na hitparádách. On Air
– Live At The BBC – Volume 2 debutovalo
na sedmé příčce Billboard 200 prodejem 37
tisíc kopií během prvního týdne. Bylo to 31.
album Beatles, které dosáhlo Billborďácké Top 10. Jen tři umělci skórovali častěji:
Rolling Stones – 36x, Frank Sinatra – 33x a
Barbra Streisand – 32x. Na pátém místě je
Elvis Presley s 27 alby.

Autoportrét Johna Lennona

Ringova dětská kniha
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Londýnský aukční dům Dreweatts & Bloomsbury vydražil za 19 220 liber dosud
nepublikovaný autoportrét Johna Lennona
z roku 1970. Jednalo se o jeden ze dvou
návrhů pro knihu Yoko Ono Grepfruit. Skicu
získal anonymní britský sběratel.
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Paul McCartney šestnáctý

Problém Lennon vyřešen

To neměl dělat

Podle časopisu Billboard vydělala na koncertních turné v roce 2013 nejvíc skupina
Bon Jovi. Během devadesáti koncertů vydělala přes 205 milionů dolarů. S více než 157
miliony dolarů a dvě stě pěti vystoupeními
se na druhé příčce umístil Cirque du Soleil s
The Immortal World Tour, show věnovanou
odkazu Michaela Jacksona. Bronzová skončila Pink. Paul McCartney je až na šestnáctém místě. Během jednadvaceti koncertů
vydělal 69,5 milionů dolarů.

Když před třinácti lety umístili v havanském
parku bronzovou sochu obrýleného Johna
Lennona sedícího na lavičce, začaly problémy s odcizováním jeho ikonických brýlí.
Nepomáhalo ani lepení okulárů, vandalové
je vždycky odlomily. Situace se vyřešila,
když sochu začal hlídat dnes již pětadevadesátiletý Juan Gonzalez. Ten bydlí naproti
přes ulici. Jakmile přijedou turisté, vyrazí na
místo, nasadí Beatlovi brýle a když si zájemci vše nafotí, zase je sundá a zastrčí do
kapsy košile. To se opakuje každý den ke
všeobecné spokojenosti.

Primátor Londýna Boris Johnson si znepřátelil Liverpool, když prohlásil, že: „Největší
skupina na světě sice dorazila z Liverpoolu, ale všechny významné desky natočila v
Londýně, který jí tak pomohl do celého světa.“ Jeho komentář byl okamžitě odsouzen
na sociálních sítích.

Podepsaný dolar
Americká dolarová bankovka podepsaná
všemi Beatly byla vydražena za 24 400
dolarů. Jednodolarovku chlapci podepsali
před vystoupením v Ed Sullivan Show 9.
února 1964.

Lennon na Merkuru

Hlídač Juan Gonzalez

Vánoční nej
Americká jednodolarovka

A další aukce
Ve stejné aukci pořádané Tracks Auction
bylo ještě vydraženo Bílé dvojalbum podepsané všemi Beatly. Cena se nakonec
zastavila na 136 800 librách. Johnovy manžetové knoﬂíčky se prodaly za 10 937 liber.

Americký box
20. ledna 2014 vyšla kolekce všech desek
Beatles, které se objevily v šedesátých letech na trhu ve Spojených státech. Box obsahuje celkem 13 CD od prvního alba Meet
the Beatles! po Hey Jude. Provedení tohoto
vydání je velmi podobné poslednímu kompletnímu vydání britské diskograﬁe Beatles.
Kromě dokumentárního alba The Beatles‘
Story a alba Hey Jude, které jsou pouze ve
stereo verzi, obsahují zbývající tituly mono i
stereo mix. Komplet je navíc vybaven šedesáti čtyř stránkovým bookletem s fotograﬁemi a textem Billa Flanagana. Tituly Yesterday And Today a Hey Jude vyšly v Americe
na CD poprvé.

Eppyho řezník
Kopie vzácného elpíčka Beatles Yesterday
And Today, jejímž prvním vlastníkem byl
manažer Brian Epstein, se vydražila za 19
999 dolarů. Podle licitátora aukce šlo o nejvzácnější memorabilii, jakou kdy nabízel.

Jaké jsou nejpopulárnější vánoční písně v
Americe? Billboard vytvořil žebříčky věnované výhradně vánočním skladbám. A jaký
je výsledek z poslední doby? Na desátém
místě je John Lennon s jeho Happy Xmas
(War Is Over) z roku 1971. Stupně vítězů
obsadili: 3. místo – Jingle Bell Rock od Bobbyho Helmse (1957), 2. místo – Rockin‘
Around The Christmas Tree od Brendy Lee
(1958) a 1. místo patří Mariah Carey s All I
Want For Christmas Is You (1994).

John Lernnon je jedním z deseti umělců,
po kterých byly nyní pojmenovány objevené krátery na planetě Merkur. Jejich jména
schválila Mezinárodní astronomická unie
(IAU). Podle ní mohou být krátery pojmenovány po zesnulých umělcích s významným
přínosem pro společnost.

Milionáři se mají
Prvotřídní hotel na oblíbeném karibském
ostrově St. Barts si opět vybral Paul McCartney s manželkou Nancy Shevell pro vánoční dovolenou. Před tím byl pár spatřen v
New Yorku, kde se zajímal o byt v šestnáctém patře na Páté Avenue č. 1049. Cena
za nádherné místo s výhledem na Central
Park je necelých třináct milionů dolarů.

Demonstrativní Imagine
Zlobivý Lennon
Dva školní záznamy, dokazující, že John
Lennon byl pěkný syčák, se vydražily každý
za 8 437 liber. První pocházel z období, kdy
John navštěvoval Quarry Bank High School
v Liverpoolu, konkrétně 3. B mezi 19. květnem a 23. červnem 1955. Druhý popisoval
hříchy ze 4. B (25. listopad 1955 – 13. únor
1956). V obou Lennon proslul jako třídní
šašek, dostávající tresty za rvačky ve třídě,
otravování, předvádění se a absolutní nezájem o výuku. Dvakrát se mu dokonce podařilo získat tři tresty během jednoho dne.

Sean Lennon (syn Johna Lennona a Yoko
Ono) umístil na svých facebookových stránkách snímek ukrajinského pianisty, hrajícího otcovu ikonickou píseň Imagine před
zástupem policistů na kyjevském náměstí
během prosincových demonstrací. Jednalo
se akci aktivistů Euromaidan‘s Civic Sector.

Ukrajinské Imagine

Super singl
Vzácný první singl Beatles Love Me Do / P.
S. I Love You, podepsaný na A straně všemi Beatly, byl vydražen za 13 350 dolarů.
Unikátní je v tom, že byl zakoupen den po
vydání (6. 10. 1962) v anglickém Widnes
během autogramiády Beatles v Dawsonově
obchodu s hudebninami.

Luboš Červený

Kolekce alb Beatles vydaných v Americe
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