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z beatlesácké rodinky
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Jacaranda v novém

V legendárním liverpoolském klubu na Mathew Street bude
otevřena rocková škola. Cavern Club otevře své prostory
nadějným hudebníkům, kteří tak dostanou šanci se na místě působení slavných Beatles zdokonalovat ve hře na kytaru, basovou kytaru,
klávesy a bicí. Nejlepší z nich by se měli objevit na pódiu Cavernu.

Po dvouletém uzavření zahájil 6. listopadu 2014 provoz liverpoolský klub Jacaranda. Místo, kde Beatles zanechali
své stopy již v roce 1960, bude nyní hostit mladé skupiny. Jak se rekonstrukce zdařila, nám snad zjistí klubáci při dalším Beatleweeku.
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V čele nejvíce vydělávajících zesnulých umělců je již druhým rokem po sobě Michael Jackson. V roce 2013 jeho
nahrávky vydělaly odhadem 140 milionů dolarů. Za něj se zařadil Elvis Presley s 55 miliony. John Lennon s necelými 13 miliony dolarů
obsadil sedmé místo.

Po dětech nyní i populární umělci s několika politiky nahráli v liverpoolském studiu píseň, jejíž výtěžek má podpořit
zhotovení sochy Briana Epsteina v tomto městě.
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Nejdelší fandovské jméno

Mezi posluchači na přednášce amerického autora Kennetha Womacka o fenoménu Beatles byla v texaském San
Marcu i jistá Erika Bale. V letech 1961 – 1962 pobývala v Liverpoolu a
Brouky viděla v Cavernu snad dvě stě krát. Tenkrát jí bylo patnáct let
a ještě si živě pamatuje na srpnový den v dvaašedesátém, kdy Brouci
vyměnili Petea Besta za Ringa Starra. Viděla, jak George Harrison dostal pěstí na oko od Bestova obdivovatele. „Byla jsem Peteho fanynka,
jako skoro všichni v Cavernu. Ten večer jsem ho tam viděla plakat. A
stejně z nich vypadal nejlépe,“ zavzpomínala Erika.

Summer Strawberry Fields Forever Cole bylo příliš dlouhým jménem na platební kartu. Její nositelce ho dal před
šestnácti lety otec, fanatický obdivovatel Beatles. Chtěl jen Strawberry
Fields Forever, ale manželka trvala ještě na křestním jméně Summer.
Sama dívka říká: „Jsem na své jméno pyšná a nikdy bych ho neměnila. Mrzí mě, že s ním má banka problém, ale hlavně, že zůstalo
Strawberry Fields Forever. Beatles miluji, mou nejoblíbenější písní je
Please Please Me. Nikdy jsem ještě v Liverpoolu nebyla, ale příští rok
už se tam chystám.“

Vzpomínka na She Loves You
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Barcley House na Grey Street v Newcastelu by se měl
přeměnit na studentskou kolej. Dříve zde sídlil Royal Turks
Head Hotel, kde Beatles údajně dopsali She Loves You. Stalo se tak
po koncertě v místní Majestic Ballroom 26. června 1963. Pokud k zamýšlené přestavbě dojde, mohli by někteří studenti pobývat na místě,
kde se tak skvělý nápad zrodil.

Rozmanitý výběr novozélandských vín nabízí liverpoolský
Bar Four and Blakes Restorant na Penny Lane. Na vinném lístku ﬁgurují i odrůdy Merlot Cabernet, Chardonnay, Pinot Noir
či Sauvignon Blanc. Ceny lahví začínají na18 librách, rozlévané decky
na 4,50.
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Norská plavební společnost podepsala exkluzivní smlouvu
s Cavern City Tours. Díky ní bude replika slavného Cavern
Clubu z liverpoolské Mathew Street umístěna na lodi MS Norwegian
Epic. Kolos, který pojme 4 100 pasažérů, vypluje poprvé příští rok.
Zatím se do Cavernu na vlnách hledá vhodná kapela.

V Cavern Clubu se 20. října 2014 vydražil za 156 tisíc
liber dům s adresou Upton Green č. 25. V něm v letech
1950 – 1959 bydlel George Harrison. Novou šťastnou majitelkou je
Jackie Holmes, velká fanynka Beatles, která již loni usilovala v podobné akci o dům v Newcastle Rd č. 9, kde trávil první dny života John
Lennon. To, co paní Holmesové nevyšlo s Johnem, si nyní vynahradila
s Georgem. A její první dojmy? „Jsem neuvěřitelně nadšená. To byl
dům, kde Beatles zkoušeli, a nyní je můj…“
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Podle posledního průzkumu World’s Richest Recording
Artists se v žebříčku nejbohatších nahrávacích umělců
umístil na druhém místě Paul McCartney. Se svými 660 miliony dolarů zůstal o 120 milionů za Madonnou. Třetí příčku obsadil hip-hoper
Dr. Dre se 650 miliony dolarů. S Beatles si McCartney vydělal jen 7
milionů, zbytek získal během sólové kariéry. Jedno vítězství mu však
nelze upřít – v první muzikantské desítce je nejstarší.

Revanš se nekonal
Všichni fandové Beatles vědí, že Lennon s McCartneym
napsali pro Rolling Stones píseň I Wanna Be Your Man.
Méně už se ví, že Jagger s Richardsem se chtěli svým rivalům revanšovat a nabídli jim v roce 1964 svou skladbu Give Me Your Hand.
Brouci však nabízené dílko odmítli. Později píseň vyšla na singlu Teddyho Greena. Stouni ji v roce 1964 zaznamenali jako demoverzi ještě
s You’re Coming Back To Me, rannou verzí pozdější Tell Me.

25 Upton Green
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Album Please Please Me, podepsané v roce 1963 na zadní straně všemi Beatly, bylo na eBay vydraženo za 36 655

������������������������������������������

dolarů.

Na večírku u příležitosti ocenění módní návrhářky Stelly
McCartney došlo 13. listopadu 2014 v newyorské Alice
Tully Hall k setkání McCartneyovců s Yoko Ono, Olivií Harrison a jejím synem Dhanim. Ten se svojí skupinou zahrál Stelle její oblíbenou
píseň Love Of My Life od Everly Brothers a McCartneyho Live And
Let Die.
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Před časem Ringo Starr prohlásil, že chtějí s manželkou
pobývat jen v Londýně a Los Angeles. Ostatních nemovitostí se zbavují. Nyní se v Americe snaží prodat colorádskou farmu
za 3,85 milionu dolarů. V ceně je zahrnut pozemek o rozloze 15,8
akrů a dům se třemi ložnicemi a koupelnami. Farmu na Roaring Fork
River, asi 25 minut od Aspenu, koupili Starkeyovi v roce 1991 za 1,
164 milionu dolarů.
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Koncertní program ze společného britského turné Beatles
s Royem Orbisonem z přelomu května a června 1963 byl
na eBay vydražen za 12 100 dolarů. Vzácná memorabilie je podepsaná všemi Beatly i Orbisonem.
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Průkopník britského Pop artu Sir Peter Blake bydlel od
roku 1940 v Hilldrop House na Helions Bumpstead, Essex.
Nyní je tento dům autora slavného beatlesáckého obalu Seržanta Pepře na prodej.

Dhani Harrison
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Autogramy tří Beatlů, Johna Lennona, Paula McCartneyho
a George Harrisona ze září 1967, byly nyní v londýnské
aukční síni Bonhams vydraženy za 1 500 liber. Podpisy na vytrženém
listu ze sešitu získala tehdy fanynka jménem Stella v Newquay, kde
Beatles pobývali při natáčení televizního ﬁlmu Magical Mystery Tour.
Vzácnou memorabilii nabídla k prodeji vnučka Stelly a získal ji anonymní kupec.
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Deset minut měl fotograf Iain Macmillan 8. srpna 1969 k
pořízení šesti snímků na přechodu ulice před nahrávacím
studiem. Jeden z nich známe z obalu alba Abbey Road. Nyní byla
celá šestice obrázků vydražena v londýnské Bloomsbury Auctions za
180 tisíc liber.
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Beatles hotel na prodej
Třináctipokojový Liverpool Boutique Hotel v Allertonu, ne-

Tři skicy Johna Lennona ze souboru Bag One opustí na
chvíli své stálé místo ve sbírce Muzea moderního umění v
New Yorku a budou součástí exkluzivní výstavy v Los Angeles a Las
Vegas. Graﬁky, vybrané ze vzácných archivních skic, jsou vlastnoručně podepsané Yoko Ono.

daleko McCartneyho domu ve Forthlin Road, je nabízen
realitní agenturou za 1,3 milionu liber. Každá místnost v hotýlku na
Greenhill Road nese jméno buď po některém Broukovi, nebo jejich
oblíbené písni. Všudypřítomné jsou i obrazy slavné skupiny.
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30. prosince 2014 vyšla v Japonsku alba Beatles ve vysokém rozlišení SHM-CD. Kromě řadových titulů se jedná o
dvě Past masters a výběrové červené a modré album. Tato limitovaná
edice je pouze ve stereo verzi.

Když v roce 1967 navštívil David Birch svého bratrance
Johna Lennona u něj doma ve Weybridge, vyškemral na
beatleovi jednu z jeho kytar. Gretsch 6120 Chet Atkins Nashville použil John při nahrávání písně Paperback Writer. Tento nástroj půjčil
David v roce 2010 liverpoolskému muzeu Beatles Story a o dva roky
později Rock And Roll Hall Of Fame v americkém Clevelandu. Nyní se
rozhodl ho vydražit za vyvolávací cenu 400 tisíc liber. Nejvyšší nabídka však dosáhla pouhých 380 tisíc, takže tento rodinný klenot zatím
majitele nezměnil.
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Dav fanoušků obklopující Paula McCartneyho před studiem Daily Show v New Yorku připomínal scény z období
Beatlemánie před padesáti lety. Sir Paul se 16. prosince 2014 zúčastnil show Jona Stewarta v rámci propagace klipu Hope For The Future, který je součástí nové videohry Destiny. Jakmile ex-beatle opustil
studio, pohltil ho ječící dav žadonící o podpis. I v deštivém počasí, za
pomoci asistenta s deštníkem, rozdal McCartney desítky autogramů.
Z předkládaných předmětů převažovaly obaly LP Abbey Road.
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Nick Mason ze skupiny Pink Floyd byl jediným hudebníkem, který v kapele hrál nepřetržitě od jejího založení v
roce 1964. Nedávno tento art rockový veterán vzpomínal na své hudební začátky a vzory. V rozhovoru pro francouzskou televizní stanici
RTL2 uvedl, že nejvíc ho ovlivnili Ginger Baker z Cream a Keith Moon
z Who. Když později přišla řeč i na Ringa Starra, dodal: „Chtěl jsem
být trochu divočejší. Ringo byl dokonalý bubeník pro Beatles, ale já
nechtěl být jedním z Beatles.“

John s Gretsch 6120
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Sir Paul McCartney údajně nesleduje milníky v historii Beatles, které jsou pro miliony věrných fanoušků posvátné. To, co stále připomínají média po celém světě u příležitosti
oslav padesáti let s milovanými Brouky, nechává prý bývalého basáka
skupiny chladným. Jak sám přiznal, snaží se ignorovat nostalgické
vzpomínky. Těžko uvěřitelné u Beatla, který období skupiny jako celku
nejvíc miloval.
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Asi třicet lidí se koncem listopadu 2014 vměstnalo do
malého obchůdku na Berwick Street v Soho, kde měli
možnost diskutovat s Paulem McCartney o psaní písní a jeho zkušenostech v hudební branži. Organizátorkou čtyřicetiminutového nepropagovaného setkání byla modelka a herečka Lily Cole. McCartney
se jí tím chtěl odvděčit za účast v klipu Queenie Eye. Paul mimo jiné
vysvětloval, jak psal píseň Hope For The Future k videohře Destiny,
která vyšla jako singl 1. prosince 2014.
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Rokenrolová Dvorana slávy přivítá 18. dubna 2015 nové
členy. Stanou se jimi Lou Reed, Green Day, Stevie Ray
Vaughan, Joan Jett, Bill Withers a Paul Butterﬁeld Blues Band. Cenou
Award For Musical Excellence bude oceněn také Ringo Starr. Ten je
zatím v Síni slávy jen jako člen Beatles.
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V liverpoolském hotelu Malmaison na Princes Dock byla
otevřena výstava Rock Seen Exhibition legendárního rockového fotografa Boba Gruena. Návštěvníci mohou na ní shlédnout
dosud nezveřejněné fotograﬁe Johna Lennona z New Yorku sedmdesátých let. Liverpool je po New Yorku a Londýně dalším městem,
kde je sbírka amerického fotografa vystavena. Výtěžek ze vstupného
půjde na konto místní Alder Hey, nejznámější dětské nemocnice v
britském království.

Lily Cole s Paulem

Luboš Červený
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