z beatlesácké rodinky
Bude rozlučka?
Když se 9. srpna 2013 zúčastnil Paul McCartney Outside
Lands festivalu v sanfranciském Golden Gate Parku, navrhl mu starosta Ed Lee, jestli by si nechtěl zahrát na finálním koncertu
před zbouráním stadionu Candlestick Park. Mohl by si tak naposledy
vychutnat atmosféru místa posledního koncertu Beatles z 29. srpna
1966. Obdobně se Sir Paul rozloučil v roce 2008 s legendárním Shea
Stadium v New Yorku. McCartney slíbil, že o tom bude přemýšlet.

Chceme omluvu!
Po vyjádření londýnského starosty Borise Johnsona, že
Beatles světovou kapelou udělal Londýn, žádá nyní po
něm starosta Liverpoolu, Joe Anderson, omluvu. Považuje Johnsonovy komentáře za absurdní. Londýnský starosta se Liverpoolu již jednou omlouval. A to po neštěstí na fotbalovém stadionu v Hillsborough
v roce 1989, kdy při utkání mezi FC Liverpool a Nottingham Forest FC
bylo v tlačenici 96 osob ušlapáno a více než 700 zraněno. Johnson z
toho obvinoval opilé fanoušky Liverpoolu. Při tom policie s pořadateli
pustila na tribunu příznivců Liverpoolu o několik tisíc fanoušků více,
než měla.

131 Abbey Road
Jistý Bryan Eccleshall projel během osmi let celou Anglii
za jediným cílem – vyfotografovat všechny možné cedule
s názvem Abbey Road. V mládí bydlel poblíž slavné londýnské ulice,
známé z obalu stejnojmenného alba Beatles. Jednou ho jen tak napadlo, kolik asi stejnojmenných ulic může být v celé Anglii. Nedalo
mu to, pořídil si potřebné mapy a s pomocí internetu začal hledat. V
průměru navštívil šestnáct lokalit ročně. Nakonec shromáždil sbírku
fotek 131 cedulí označujících různé komunikace Abbey Road. Z těch
sestavil plakát, který si se zájmem koupilo již mnoho fanoušků – i z
Francie, Japonska či Ameriky.

Paul vzpomíná
„Phil Everly byl jedním z mých velkých idolů. S bratrem
Donem měli velký vliv na rané harmonie Beatles. Když
jsme s Johnem začali společně psát své první písničky, tak já byl Phil
a on Don. Když jsme se po letech s Philem setkali, byl jsem úplně
fascinován a ohromen jeho skromností a pokorou.“ Tak vzpomíná na
zesnulého Phila Everlyho Paul McCartney. Phil zemřel 3. ledna 2014
ve věku 74 let.

Beatles v Olomouci

V Muzeu moderního umění v Olomouci proběhla od 9.
února do 4. dubna 2014 výstava připomínající vliv Beatles
na české a slovenské fanoušky.

Další demoverze
Po McCartneyově demoverzi skladby World Without Love,
pro duo Peter & Gordon, se nyní Peter Asher vytasil s další
lahůdkou – beatlesáckým „demáčem“ I’ll Follow The Sun – akusticky
nahraným McCartneym ve stejné době jako Svět bez lásky. Poprvé
tato verze zazněla v rádiovém pořadu Chris Carter’s Breakfast With
the Beatles.

Nová Jacaranda

Liverpoolský klub Jacaranda, který byl uzavřen 31. října
2011, bude na přelomu jara a léta letošního roku znovu
otevřen. Ikonická hospůdka v centru Liverpoolu patřila Allanu Williamsovi, prvnímu manažerovi Beatles. Brouci tu v suterénu na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století často hráli a John
Lennon se Stuartem Sutcliffem tu po sobě zanechali nástěnné malby.

Odvaha se vyplácí

Vzácná podepsaná kopie prvního britského vydání alba
Seržanta Pepře se prodala v aukci za 175 698 dolarů.
Desku všichni Brouci podepsali mladému portýrovi v hotelu Atlantic, v
Newquay, když tam bydleli v září 1967 při natáčení projektu Magical
Mystery Tour. Personál hotelu dostal přísné instrukce nerušit skupinu,
ale mladý hoch toho nedbal, nepozorovaně se k Beatles dostal a získal jejich autogramy. A vyplatilo se mu to. Podle experta autentičnosti
věcí kolem Beatles, Franka Caiaza, je taková deska „zlatým grálem“
rockových memorabilií.

Ringovo turné
Ringo Starr opět vyráží na letní americké turné se svým
All Starr Bandem. Doprovodná skupina ve stejném složení
jako v roce 2012 zahájí s ex-beatlem tour po sedmadvaceti městech
6. června 2014 v Ontariu a ukončí ho 19. července 2014 v Los Angeles. Party k Ringovým 74. narozeninám se bude konat 7. července v
Los Angeles. „Miluji hraní s touto kapelou,“ prohlásil Starr pro tisk. „Už
se nemohu dočkat, až to zase rozjedeme.“

Číňané v Livouši

Statistické údaje o návštěvnosti muzea Beatles Story v Liverpoolu ukázali, že v roce 2013 narostl počet čínských
turistů v rodišti Beatles. Dorazilo jich pět procent ze všech celosvětových návštěvníků. Překonali tak například Australany i Němce.

With The Beatles
Čtrnáct originálních litografií, znázorňujících písně z druhého alba With The Beatles, zhotovil americký litograf
Enoch Doyle Jeter pro Judy Southerland Kessler, píšící o Beatles a
zvláště o Johnu Lennonovi.
All I‘ve Got To Do

Ponorkové boty

Na trh přicházejí boty ala Žlutá ponorka. Psychedelické
obrázky z kresleného filmu Beatles zdobí čtyři varianty
obuvi v ceně 65 až 75 dolarů. I krabice jsou žluté s motivem Yellow
Submarine.

Sladcí Brouci

Kiedrowského pekařství v americkém Lorain připravilo
u příležitosti 50. výročí první návštěvy Beatles v Americe několik speciálních druhů sladkých pamlsků. Od 7. do 9. února
2014 různě zdobené koblihy a linecké koláčky nesly názvy Strawberry Fields Forever, Abbey Road, Instant Karma, Yellow Submarine,
Ticket To Ride či Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Majitel, Tim
Kiedrowski, při tom vystavoval svoji sbírku Beatles memorabilií a přehrával vinylové desky na gramofonu.

Kdo umí, ten vydělává

Beatles v minulém roce vydělali 71 milionů dolarů. Živí i
mrtví. 47 milionů připadlo McCartneymu, a to hlavně díky
koncertování, novému albu a autorským právům za sólovou tvorbu.
Třicet let po předčasné smrti náleží pozůstalým po Lennonovi 12 milionů. Starr si připsal 6 milionů, shodně jako dědicové po Harrisonovi.

Pamětní deska

Na newyorském letišti J. F. Kennedyho byla 7. února 2014
odhalena pamětní deska připomínající první návštěvu
Beatles ve Spojených státech před padesáti lety. Desku odhalili Billy
J. Kramer (kolega a přítel Brouků) a newyorský DJ Ken Dashow. Mezi
VIP hosty nechyběl ani starosta Liverpoolu. Několik beatlesáckých
hitů zahrála revivalová skupina Liverpool.

Vítězná Grammy
Nejlepšího výsledku na Grammy dosáhl Paul McCartney
při letošním udílení cen. Pětkrát zvítězil v těchto kategoriích: nejlepší limitovaná edice – Wings Over America; nejlepší rocková skladba – Cut Me Some Slack, kterou nahrál se členy bývalé Nirvany; nejlepší prostorový zvuk alba – Live Kisses; nejlepší hudební
film – Live Kisses a cena za přínos populární hudbě – The Beatles. Tu
za skupinu převzal Ringo Starr, který pak za bicími doprovodil Paula v
jeho skladbě Queenie Eye z nového alba New. V publiku se do rytmu
vlnila i Yoko Ono se synem Seanem.

Jako karaoke

Julian Lennon považuje vystoupení Paula s Ringem a dalších umělců na slavnostním koncertě v Los Angeles, za
karaoke. Velká sláva u příležitosti oslav 50. výročí objevení se Beatles
v Americe ho nenadchla. „Zahrajte mi originály, kdykoli… to je můj
šálek čaje. Ale ne tohle,“ vysvětluje prvorozený Lennonův syn a dodává, že i kdyby v té době nebyl na charitativní akci v Africe, a byl ve
Státech, stejně by se toho nezúčastnil.

Štěstí v neštěstí

Sněhová bouře, která před padesáti lety řádila ve Washingtonu D. C., přinesla nakonec tehdy sedmnáctiletému
zklamanému fanouškovi Beatles 16 488 dolarů v aukci na eBay. „Koupil jsem si lístek a těšil se na ně. Ale kvůli sněhové bouři mi rodiče
nedovolili jet autem do 35 mil vzdáleného Washingtonu.Jako vzácnou
vzpomínku jsem měl neporušený lístek padesát let uložený v trezoru,“ vysvětluje prodejce.

Hrůza běs!

Současný sestřih a barva vlasů Paula McCartneyho děsí
jeho bývalého kadeřníka. Proslulý newyorský vlasový stylista Guy Thomas pečoval o ex-beatlovu kštici od roku 2004, kdy ho
o to požádala tehdejší Paulova manželka Heather Millsová. Po letech
se však pánové rozešli. Podle Thomase byla důvodem McCartneyho
lakota, vždycky si stěžoval na výši účtu.

Pomoc na místě

Na slavném přechodu pro chodce, poblíž studia Abbey
Road v Londýně, vás ochotně vyfotografuje jeden mladík.
Má na sobě bezpečnostní reflexní vestu na zádech vyzdobenou nápisem HELP. Pozdrží dopravu, zajistí klidný přechod, udělá snímek – a
to vše za čtyři libry.

The Greys ala Beatles

Producent Harvey Weinstein by chtěl pro pokračování animovaného filmu Escape from Planete Earth získat Paula
McCartneyho, Ringa Starra a Juliana Lennona. Měli by se objevit jako
The Greys – tři cizinci, Liverpudliani, i s jejich charakteristickým akcentem. Podle Weinsteina by postavičky, mluvící jako Beatles, mohli
film vesele oživit.

200 memorabilií Beatles v Adelphi
20. března 2014 se u příležitosti 50. výročí vydání singlu
Can’t Buy Me Love konala v liverpoolském hotelu Adelphi
aukce více než 200 vzácných Beatles memorabilií. Celkem se prodaly věci za 264 375 liber. Za zmínku stojí kabáty George a Ringa z
alpského natáčení filmu Help!. Ringův se vydražil za 61 100 liber a
Georgeův za 54 000 liber. 57 500 liber vynesl i klavír, taktéž známý z
Helpu. Do aukce ho nabídl režisér Lester.

Jako v Hošticích

Již od roku 2001 zkoumají na anglické univerzitě v Leicesteru vliv hudby na dojivost krav. K dispozici tam mají tisíc
holsteinských dojnic. Ty dvanáct hodin denně poslouchají ve dvou
skupinách různou muziku. Krávy, kterým je nabízena pomalejší Beethovenova Pastorální symfonie, údajně vyprodukují o tři procenta více
mléka než kolegyně s nabídkou rychlejší a dynamičtější beatlesácké
skladby Back in the USSR.

Kontrolovaná večeře
Paul McCartney se cítil jako doma v hollywoodské restauraci Il Piccolino, kde večeřel s manželkou Nancy a Ringem
Starrem s manželkou Barborou. Aby měl Sir Paul jistotu co jí, zamířil
do kuchyně sledovat přípravu svého objednaného vegetariánského
jídla. Šéfkuchař mu hotový pokrm donesl i s receptem položeným vedle talíře.

Sex and the Beatles: 400 Entries
7. února 2014 vyšla kniha Jeffa Walkera o sexuálních příhodách Beatles. Autor ve 400 epizodách cituje příspěvky
ze 46 zdrojů. Přibližuje tak čtenářům Fab Four od dospívání po současnost, od Quarrymenů po sólovou éru do roku 2013.

Beatlemánie v rytmu samby

Na letošním karnevalu v Riu zazněli i Beatles. Pouliční skupina Sargento Pimenta předvedla v jihoamerickém rytmu
návštěvníkům tradiční slavnosti i několik písní liverpoolských Brouků.
V duchu brazilského pochodu tak předvedly stovky hudebníků All My
Loving, funkovým zvukem obdařily A Hard Day’s Night, do samby proměnily I Want To Hold Your Hand a dokonce melancholická Hey Jude
získala nakažlivě pozitivní energii. Vrcholem všeho bylo Twist And
Shout, které rozvlnilo v nakažlivém rytmu snad všechny přihlížející.

Out There Tour 2014

Letošní jaro tráví Paul McCartney koncertně v Jižní Americe a Japonsku. Konkrétně: 19. dubna – Montevideo, Uruguay; 21. a 22. dubna – Santiago, Chile; 25. dubna – Lima, Peru; 28.
dubna – Quito, Ecuador; 1. května – San José, Costa Rica; 17. a 18.
května – Tokio; 24. května – Osaka.

Amerika stále slaví

V rámci 50. výročí amerického debutu Beatles v Americe,
plánuje lodní společnost Cunard Line na 28. října 2014
start vzpomínkové výletní plavby přes Atlantic na trase New York –
Londýn. S lodním kolosem Queen Mary 2 to bude sice delší než tehdy
pro Brouky letecky, ale zážitek to jistě bude.

Perný den v novém

4. července 2014 má mít premiéru zremastrovaný film
Beatles – A Hard Day’s Night. O sedmnáct dní později by
si ho mohli zájemci stáhnout na internetu a chystá se také vydání
limitované edice na DVD a Blu-ray.
Luboš Červený

