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z beatlesácké rodinky
Harrisonovy písně koupila nová společnost

Vzdala se své sbírky

Jistá Jill Darby se Sutton Coldfieldu ve střední Anglii prodala v dražbě svoji sbírku podpisů významných osobností.
Za 1.800 liber získal nový majitel i autogramy jednotlivých Beatlů z
roku 1963.

Společnost Concord Bicycle Music získala exkluzivní práva na vydávání nahrávek George Harrisona, které dříve
spravovala společnost Wixen. Jedná se o všechny písně George Harrisona vydané na posledních třech albech Beatles a za jeho celou
sólovou kariéru včetně projektu Traveling Wilburys. Nová smlouva
se také týká tvorby Dhaniho Harrisona, některých nahrávek Raviho
Shankara a dalších umělců publikujících pod značkou Dark Horse
Records.

Beatrice se potatila
Dcera Paula McCartneyho a Heather Mills je také vegetariánkou. Dvanáctiletá Beatrice je prý podle matky díky
„veganské“ stravě mnohem zdravější a vyspělejší než její vrstevníci.
Chybějí jen současné snímky zdatné McCartney, které by to potvrdily.

Beatles opět v Praze

Fotografie rockových hvězd si mohli od 29. ledna do 28.
března 2016 prohlédnout návštěvníci výstavy The Haight:
Love, Rock & Revolution fotografa Jima Marshalla v Leica Gallery ve
Školské ulici v Praze 1. Expozice byla hlavně zaměřena na poslední
koncert Beatles v roce 1966 a na turné Rolling Stones v roce 1972.

Pepperland ztratil jednoho z duchovních otců
Robert Balser, animační šéf filmového projektu Žlutá ponorka (1968), na kterém se podílel s kolegou Jackem Stokesem, zemřel 4. ledna 2016 ve věku osmaosmdesáti let.

Ringovo turné 2016
Ringo Starr ohlásil termíny letošního amerického turné.
Koncertovat by měl napříč Spojenými státy ve dvaceti
městech. Začíná 3. června 2016 v Syracuse, New York a končí 2. července 2016 v Los Angeles, Kalifornie.

John Lennon za Michaelem Jacksonem
Podle jedné z mnoha anket zaměřených na populární hudbu vznikl i následující seznam největších zpěváků všech
dob: 1. Michael Jackson, 2. John Lennon (Beatles), 3. Elvis Presley, 4.
Axl Rose (Guns’N Roses), 5. Freddie Mercury (Queen).

Beatles v klasickém hávu
Černohorský kytarista Miloš Karadaglić vydal nové album
nazvané Blackbird: The Beatles Album. Obsahuje patnáct
skladeb Beatles v klasické úpravě, nahrané ve studiu Abbey Road
přes mikrofony používané samotnými Brouky. Play list: Blackbird,
Come Together, Fool On The Hill, And I Love Her, While My Guitar
Gently Weeps, Let It Be, Eleanor Rigby, Yesterday, Something, She‘s
Leaving Home, Michelle, Here, There And Everywhere, Here Comes
The Sun, All My Loving a Lucy In The Sky With Diamonds.

Pete Best na divadelních prknech
Nová divadelní hra irského autora Stephena Kennedyho
„Pete Best of the Beatles“, pojednávající o propuštění známého bubeníka ze služeb Beatles, debutovala druhý lednový týden
2016 na scéně Nového divadla v Dublinu.
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Zemřel pátý člen Beatles

LOVE opět ve Vegas

Ve věku devadesáti let zemřel 8. března 2016 producent
legendární kapely Beatles George Martin.

25. února 2016 se vrací do hotelu Mirage v Las Vegas
show LOVE. Diváci se mohou těšit na nové akrobatické
prvky, choreografie, projekce a kostýmy. Jen hudební doprovod ze
skladeb Beatles je stále stejný a báječný.

Toho domu si John Lennon moc neužil

Paul McCartney živě v roce 2016

V roce 1980 koupili John Lennon s Yoko Ono dům na 720
South Ocean Boulevard v Palm Beach. K rekreaci si ho
bohužel moc neužili. Nyní se tato nemovitost prodala za 23 milionů
dolarů.

Letní evropské festivaly budou hostit Paula McCartneyho
s jeho kapelou. 10. června 2016 vystoupí na open-air festival Pinkpop v holandském městečku Landgraaf a 30. června 2016 na
podobné akci v belgickém Werchteru.

Hard Days Night opět vítězí
Beatles inspirovaný hotel umístěný v srdci Liverpoolu byl
loni korunován jako Luxury Grand Hotel of the Year. Vysloužil si to svojí výjimečnou pověstí, vybavením a vysokými standardy zákaznického servisu.

To by se před půl stoletím nestalo
Ani sláva nepomohla Paulu McCartneymu mezi mladé.
Když se chtěl s manželkou po udílení cen Grammy zúčastnit večírku pořádaného raperem Tygou v losangeleském klubu
Argyle, nebyl vpuštěn. Klub je totiž jedním z módních podniků „nové
generace“, do které dobře oblečený starší pán prostě nezapadal.
Před padesáti lety po něm s ostatními beatly Hollywood Bowl šílel.
Ale to byla jiná generace. Život holt jde nekompromisně dál.

I korejští fanoušci se dočkali
Od 29. února 2016 mohou i jihokorejští fanoušci Beatles
využívat streamingových služeb a oficiálně stahovat na internetu své miláčky.

Duchovní otec plakátů Brouků

Tony Booth navrhl většinu plakátů pro vystoupení Beatles
na merseysidské scéně. Je i autorem prvního plakátu v
rámci otevření Cavern Clubu. Proto byl, nyní dvaaosmdesátiletý výtvarník, požádán o vytvoření plakátu u příležitosti oslav 60. narozenin
Cavernu, které proběhnou v příštím roce.

Paul McCartney chce Grega Kurstina
Neuvěřitelné třetí album zpěvačky Adele, nazvané prostě
„25“, inspirovalo Paula McCartneyho k navázání spolupráce s jejím producentem Gregem Kurstinem. Sir Paul byl zpěvaččiným
návratem tak ohromen, že chce na svém novém albu spolupracovat
právě s tímto producentem.

Bert Berns v R’n‘R dvoraně slávy
Autor slavného hitu Twist And Shout bude letos uveden do
rokenrolové dvorany slávy. Berns byl v šedesátých letech
plodným skladatelem a vyhledávaným producentem. Zemřel v prosinci 1967 ve věku 38 let.

Sir McCartney sládkem
Od Paula McCartneyho se dá očekávat ledasco, ale že
na své farmě v Sussexu zprovozní mikropivovar – tak to
je bomba. Dokonce si na svých pozemcích pěstuje vlastní chmel a
název produktu Old Stinkhorn pochází od hub rostoucích též na jeho
pozemcích. Světlým lahvovým pivem obdarovává Sir Paul své kolegy
a přátele.

Tony Booth

Beatles pomáhají liverpoolské ekonomice

James McCartney & Dhani Harrison

Díky Beatles roste liverpoolská ekonomika každoročně o
5 – 15 procent. Odkaz slavných rodáků zaměstnává více
než 2.300 lidí. Výsledkem je téměř 82 milionů liber ročně do městské
pokladny.

James McCartney vydal nový singl Too Hard, na kterém
kytarou a vokálem přispěl Dhani Harrison. Singl je předskokanem chystaného alba The Blackberry Train.
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George Fest

Beatles pro Netflix

26. února 2016 vyšel pod názvem George Fest: A Night To
Celebrate The Music Of George Harrison záznam vzpomínkového koncertu na George Harrisona, který se konal 28. září
2014 v Los Angeles. Výtěžek z prodeje nosičů (2CD, DVD, Blu-ray,
3LP) bude věnován charitativní organizaci Material World. Projekt
produkoval Dhani Harrison a David Zonshine.

Streamovací služba Netflix uvádí nový kreslený projekt
pro děti s názvem Beat Bugs, inspirovaný hudbou Beatles. Přes padesát písní slavných Brouků zazní v podání interpretů,
jako jsou Sia Furler, Pink, James Bay, Of Monsters A Men, The Shins,
Eddie Vedder, Chris Cornell, Regina Spektor či Birdy.

Pramínek vlasů za 35 tisíc dolarů
Asi deseti centimetrový pramínek vlasů Johna Lennona se
prodal na aukci v Dallasu za 35 tisíc dolarů. Šlo o zlomek z
Lennonovy kštice, o kterou přišel při přípravě na roli vojína Gripweeda
ve filmu Jak jsem vyhrál válku. Kadeř vlasů si ponechal německý holič
Klaus Baruck, který Johnovi v září 1966 prováděl krátký sestřih. Po
padesáti letech svůj poklad nabídl k prodeji.

Řezník novým rekordmanem
Na dallaské aukci bylo také vydraženo známé řeznické
album Beatles za rekordních 135 tisíc dolarů. Zatavená
kopie ve velmi dobrém stavu tak ustanovila nový prodejní rekord. Ten
dosud za toto album činil 75 tisíc dolarů. Ve stínu této sumy zůstalo
42.500 dolarů za fotografii Brouků (20 x 25 cm) pořízenou Dežem
Hoffmannem. Jedná se o snímek z vystoupení v liverpoolském Empire Theatre dne 7. prosince 1963 podepsaný všemi čtyřmi Beatly pro
australského promotéra Kenna Brodziaka, který měl australsko-novozélandské turné v roce 1964 na starosti.

Mohou Beatles škodit vašemu srdci?
Negativní písně o stárnutí mohou prý u starších lidí způsobit zdravotní problémy, říkají vědečtí výzkumníci. Například
poslech beatlesácké When I’m Sixty-Four, může svým záporným vedlejším významem vyvolávat snížení sebeúcty, vedoucí až k srdečním
potížím. Odkazy na „ztrátu vlasů“ a „chřadnutí“ v Beatles klasice podle
nových studií mohou u některých jedinců dokonce navodit pocit neschopnosti prožít ještě lásku.

Lennon místo Lenina
V ukrajinské vesnici Kalyny, nacházející se asi dvacet kilometrů od hranice s Rumunskem, se oblastní guvernér
rozhodl přejmenovat Leninovu ulici na Lennonovu s odůvodněním, že
bývalý Beatle byl významným a příkladným bojovníkem za mír.

Nádherný suvenýr

Starosta chce pamětní zahradu pro George

Dave Grohl vzdával čest

Na volném kusu zeleně na Bell Street v Henley-on-Thames by mohla vyrůst pamětní zahrada, nesoucí jméno
George Harrisona. Exbeatle v místním Friar Parku žil třicet let a radní
si léta lámou hlavu, jak uctít jeho památku. Původní návrh na sochu
zamítla vdova po Georgeovi Olivia Harrison v roce 2001. Myšlenka
upravované zeleně je jí bližší.

Při vyhlašování letošních Oskarů připravil Dave Grohl hudební doprovod k uctění památky umělců, které jsme v
loňském roce ztratili. Jejich jména ve fotomontáži defilovala na obrazovém panelu za zvuků orchestrální úpravy beatlesácké Blackbird
doplněné Grohlovým zpěvem a hrou na kytaru.

Fab Four lámou rekordy Wikipedie

Replika Harrisonova Telecastra

Na webových stránkách města Liverpoolu se o Beatles zajímá denně v průměru 50.920 lidí. To je skoro každé dvě
vteřiny. Podle webového Top 10 je v Merseyside nejvyhledávanější
John Lennon – každých šest vteřin. Druhý Paul McCartney každých
deset vteřin. George Harrison s Ringem Starrem zaujímají pátou a
šestou příčku. Dostal se před ně fotbalový FC Liverpool.

Firma Fender se rozhodla vyrobit věrnou kopii kytary Telecaster, používané Georgem Harrisonem během nahrávání alba Let It Be a na památném střešním koncertě v roce 1969.
Za tím účelem požádala Harrisonovu rodinu o zapůjčení exbeatlova
nástroje z roku 1968. Olivia s Dhanim jim vyhověli a Fender zhotovil
limitovanou sérii sta kytar s doporučenou cenou 12.500 dolarů.

6

1/2016

Svatý grál z půdy

Uloupené svatební fotky

Zapomenutý poklad objevil na půdě Les Maguire, klávesista liverpoolské kapely Gerry and Pacemakers, patřící
v 60. letech do stáje manažera Briana Epsteina. Šelakovou desku se
dvěma pracovními nahrávkami Beatles získal v roce 1963 právě od
Epsteina. Záznam z roku 1962 obsahuje písně Till There Was You a
Hello Little Girl, se kterými Epstein navštívil George Martina. Deska
považovaná odborníky za Svatý grál Beatles se vydražila za 77.500
liber.

118 důvěrných snímků ze svatby Johna Lennona s Yoko
Ono na Gibraltaru v roce 1969 se nejprve ztratilo, aby se
nyní objevilo v prodejní nabídce. Fotografie pořídil tehdy třicetiletý
David Nutter. Od něho si negativy v roce 1975 půjčil Anthony Fawcett,
bývalý Lennonův asistent, připravující vydání knihy John Lennon: One
Day At A Time (1976). Když ho později Nutter žádal o vrácení negativů, řekl mu, že je měl v pronajatém bytě, o který přišel i se všemi věcmi. Nyní je sada, ohodnocená na 100 tisíc dolarů, k nelibosti autora
nabízena záhadným prodejcem.

Seržantovské bistro možná letos znovu otevře
Od roku 2004 uzavřené SGT PEPPER BISTRO na liverpoolské Penny Lane by mohlo být letos opět zprovozněno. Nový majitel konečně dokončil stavební úpravy objektu a přislíbil
i jeho občerstvovací využití. Nyní už jen shání nájemce ochotného
bistro provozovat a investovat odhadem 180 tisíc liber do vnitřního
vybavení.

Druhý Lennon od Martina
Na výstavě Misikmesse 2016 v německém Frankfurtu
představila kytarová firma C. F. Martin & Co další model
akustické kytary D-28 věnovaný Johnu Lennonovi. Doporučená maloobchodní cena je 5.499 dolarů. Podobný typ v limitované sérii 75 kusů
vyrobil Martin u příležitosti nedožitých 75. narozenin Johna Lennona.

Třetí dům pro fanynku Beatles
To musí být žena snů pro každého beatlemaniaka! Jackie
Holmes koupila již v pořadí třetí liverpoolský domek úzce
spjatý s ranou historií Beatles. Nejprve to byla nemovitost po Harrisonových ve Speke, pak půldomek Lennonovy matky na Blomfield
Road a nyní vzpomínka na Ringovo dětství v čísle 10 na Admiral
Grove v Dingle. V březnové aukci v Cavern Clubu paní Jackie patrový
domek pořídila za 77.500 liber.

Hodinky ala Beatles
Švýcarský hodinář Raymond Weil zhotovil v rámci oslav
40. výročí své firmy limitovanou sérii tří tisíc hodinek Maestro Beatles. Názvy všech třinácti alb Brouků jsou na ciferníku vepsány v kruhu mezi hodinovými značkami. Jen na úrovni čtyř hodin
jsou čtyři mini postavičky z obalu Helpu. Pod středem je umístěno
bubnové logo skupiny.

Další kus historie Beatles na prodej
Než si George Smith vzal Lennonovu tetu Mimi, žila jeho
rodina ve Wooltonu na 120a Allerton Road. Domek známý
jako Dairy Cottage byl původně mlékárnou pro Woolton Village. V letech 1942 – 1943 tu bydlela Julia Lennonová s malým Johnem. Nyní
je nemovitost na prodej za 325 tisíc liber.

Paul McCartney jako pirát?
Producenti dalšího dílu Pirátů z Karibiku s názvem Mrtví
nemluví, se rozhodli do roztočeného filmu přiřadit ještě
scénu s Paulem McCartneym. Premiéra nových Pirátů se očekává v
polovině roku 2017.

Ringovy paličky s podpisem
Kdo neuspěl ve velké prosincové aukci Ringových memorabilií, má nyní šanci získat ještě pár autentických kousků
ze sbírky slavného exbeatla. Jak informoval Nacional Music Examiner, několik párů paliček umístěných v zarámovaných obrazech (76 x
56 cm) s Ringovou fotografií a podpisem bude v limitované edici šesti
kusů nabízet Donn Bennett‘s Donn‘s Drum Vault za 2.995 dolarů.

Paul McCartney v Praze
Paul McCartney vystoupí 16. června v pražské 02 aréně
v rámci svého turné One on One. Vstupenky za 1.690 –
3.990 korun.

Luboš Červený
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