z beatlesácké rodinky
Historické bicí se neprodaly

Nestává se často, aby se vzácný kus Beatles memorabilií v
aukci neprodal. Na vyvolávací cenu 150.000 dolarů za bicí
soupravu Andyho Whitea žádný zájemce nezareagoval. Přitom šlo o
soupravu, na které White nahrával 11. září 1962 s Brouky jejich první
singl Love Me Do / P. S. I Love You.

I ME MINE nově

Vydavatelství Genesis Publications Limited vydává na
podzim rozšířenou edici knihy George Harrisona I ME
MINE, původně vydanou v roce 1980. Nová publikace obsahuje celý
Harrisonův životopis, texty 141 písní a bohatství předtím nepublikovaného materiálu. Kniha má 632 stran a cena je předběžně stanovena
na 325 liber. Limitovaná deluxe verze vyjde v počtu tisíc výtisků, bude
ručně vázaná, zdobená zlatem a doplněná o vinylovou desku. Každý
výtisk bude očíslován.

Keith Richards kritizuje Beatles
Kytarista Rolling Stones Keith Richards v rozhovoru pro
Radio Time řekl, že Beatles měli zajímavý zvuk a nádherné písně, ale jejich živá vystoupení hudebně za moc nestála.

Ringovo podzimní turné
Ringo Starr zveřejnil termíny svého letošního podzimního
turné, při kterém kromě Spojených států navštíví Japonsko a Jižní Koreu. Po letním americkém turné vystoupí ve Státech ještě pětkrát v termínu 15. – 20. říjen 2016. V Japonsku ho od 24. října do
2. listopadu 2016 čeká Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hirošima a Tokyo.
5. listopadu 2016 zahraje v korejském Soulu. A zpět do Spojených
států, konkrétně 8. – 19. listopadu 2016 Honolulu, a kalifornská města
Thousand Oaks, Indio, Las Vegas, Phoenix, Stockton a San Rafael.

Nejprodávanější alba všech dob
V rámci oslav 60. výročí působení hitparádového Official
Charts, vydala společnost žebříček šedesáti nejprodávanějších alb všech dob ve Velké Británii. 1. Queen – Greatest Hits (6,1
milionů kopií), 2. ABBA – Gold – Greatest Hits (5,2), 3. The Beatles
– Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (5,1).

Žádost za čtrnáct tisíc

Dvoustránkový nedatovaný dopis, kterým žádal Paul
McCartney Prince o finanční pomoc při zakládání liverpoolské LIPA, byl v Bostonu vydražen za 14.822 dolarů.

Opět živě z Hollywood Bowl
9. září 2016 vyšla na CD a na vinylu aktualizovaná verze
alba Beatles Live At The Hollywood Bowl, která zároveň
posloužila jako podpora nového dokumentu Rona Howarda s názvem
Eight Days A Week - The Touring Years. Ten měl premiéru o šest dní
později. Album obsahuje čtyřiadvacetistránkový booklet s komentářem Davida Frickeho. Na nahrávkách zapracoval Giles Martin a Sam
Okell ze studia Abbey Road a k původním třinácti skladbám, vydaným
v roce 1977, přibyly další čtyři: You Can’t Do That, I Want To Hold Your
Hand, Everybody’s Trying To Be My Baby a Baby’s In Black.

Ocenění pro Sira Paula
U příležitosti šedesátého výročí působení Official Chart
Company na hudebním poli, udělila společnost speciální
ocenění Paulu McCartneymu. Za šedesát let stihl Sir Paul prodat přes
700 milionů alb po celém světě. 22 alb se umístilo v čele hitparád
(15 – Beatles, 2 – Wings, 4 – sólo a 1 – Paul & Linda McCartney).
191 týdnů strávil jako číslo jedna na Official Albums Chart. „Seržanta
Pepře“ se v Británii prodalo 5,1 milionů kopií a 30 týdnů strávilo první
album Beatles Please Please Me jako hitparádová jednička. Na všem
se Paul McCartney podílel. Skutečně úctyhodné výkony.

Velšské domky se začínají bortit
V liverpoolské čtvrti Dingle se zhroutil jeden z neudržovaných „velšským domků“ určených k demolici. Stalo se na
High Park Street nedaleko Ringovy Madryn Street.

Suvenýry v Abbey Road Shopu
Padesát let uplynulo od vydání alba Revolver. Abbey Road
Shop, nacházející se nedaleko slavného studia, při té příležitosti připravil řadu exkluzivních 1966 suvenýrů, včetně triček, zápisníků, tašek a hrnečků s motivy z Voormannova ikonického obalu.

Ringo by si s Paulem zahrál
V rozhovoru pro magazín Closer Weekly se Ringo Starr
svěřil s myšlenkou, že by si opět rád zahrál s Paulem
McCartney, třeba hned zítra. “Museli bychom ale sladit termíny našich
turné,“ dodal ex-beatle.

Beatles v Beat Bugs
Australský tvůrce Josh Wakely přichází na animovaný trh s
novým seriálem Beat Bugs. Pět nejlepších přátel - brouků Jay, Kumi, Crick, Buzz a Walter v něm dovádí za zvuku písní Beatles.
Nejnáročnější na celém projektu bylo pro Wakelyho získání svolení na
použití písní Brouků. Po několika letém jednání u Yoko Ono a Paula
McCartneyho uspěl. Nejen děti se tak mohou těšit na nové třicetiminutové kreslené epizody z říše brouků.

Fotka k Ringovým narozeninám
Paul McCartney uveřejnil na Twitteru fotografii, kterou poslal Ringovi Starrovi k jeho šestasedmdesátým narozeninám. Na snímku od Lindy McCartney jsou spolu zachyceni v AIR
Studios na karibském ostrově Montserrat, kde Paul natáčel v roce
1981 album Tug Of War.

Ringo Starr prvním Beatle pradědečkem
Tatia Starkey udělala 14. srpna 2016 Ringa Starra pradědečkem. Vnučce slavného bubeníka se narodil syn Stone Zakomo Low. Třicetiletá Tatia je dcerou bubeníka Zaka Starkeye,
známého z působení ve skupinách Who a Oasis. Sama Tatia se také
hudebně potatila a podědila. Akorát že zpívá a hraje na baskytaru ve
skupině Belakiss.

Ringo Starr Twitterovým milionářem

V rámci oslav Ringových šestasedmdesátin poslali exbeatleovi věrní fanoušci na jeho Twitterovou schránku přes milion přání ve formě obrázků Peace & Love ovocných salátů. „Mír a
lásku mému milionu příznivců, páni!“ poděkoval oslavenec.

McCartney se vrací ke Kapitolu
Po jedenácti letech se na americkém trhu vrací Paul
McCartney ke společnosti Capitol Records. U světoznámého vydavatele jeho alba vycházela v letech 1970 – 2007. Na dalších devět let svěřil své výtvory labelu Hear Music. Nová deska, na
které již usilovně pracuje, vyjde se štítkem Kapitolu.

Bar Seržanta Pepře na Mathew Street
Vedle Cavern Clubu na Mathew Street byl otevřen vícepodlažní komplex zasvěcený Beatles. V přízemí se nachází restaurační bar Seržanta Pepře a ve vyšších podlažích se počítá s
muzeem, tematicky věnovaném Beatles. Nemají chybět nové exponáty a vzácné memorabilie.

Dočasný Paul McCartney Boulevard
Na jeden týden se 9. východní ulice v americkém Clevelandu stala Paul McCartney Boulevardem. Komunikace, táhnoucí se od muzea Rock and Rollu na úroveň Quicken Loans Areny,
byla třetí srpnový týden osazena novými cedulkami na počest dvou
koncertů v rámci turné One on One, které Paul McCartney v Q aréně
odehrál 17. a 18. srpna 2016.

Vzpomínky nenávratně mizí
Další místo připomínající některého z Beatlů vezme za
své. Tentokrát je to prostor na Naylorsfield Drive v Belle
Vale v jihovýchodním Liverpoolu. Stála zde škola známá jako Joseph Williams School, kterou v letech 1949 – 1953 navštěvoval Paul
McCartney. Budova byla uzavřena v roce 1997. Nyní se zde plánuje
nová zástavba.

Vzácná demoverze It’s For You
Během letošního Beatleweeku se dražil šelakový demosnímek písně It’s For You, nahraný začátkem roku 1964
Paulem McCartneym. Píseň byla určena pro Cillu Black, která s ní
později bodovala v britské Top 10. Deska se považovala za ztracenou
či zničenou. Nyní ji objevil synovec Cilly Black. Ve sbírce ji měl jeho
otec, vášnivý sběratel desek. Syn nyní chce nechat několik dalších
skvostů ocenit v Beatles shopu na Mathew Street.

Už je to tady!

Brouci opět v Top 10

Třináct let trvalo, než se beatlesácké duby v průhonickém
parku začaly dotýkat větvemi. Stromy zmohutněly a vytáhly do výšky. Zatím se spojily jen letní duby George a Ringa. Ty se
pnou rovně vzhůru. Krajní Paul s Johnem se začínají naklánět k jihu.
Rebel Lennon víc. Kdo by chtěl mít beatlesácké žaludy, může vyrazit.
Chlapci už své plody nasadili.

Letos nově vydané album Beatles – Live At The Holywood
Bowl debutovalo na sedmé příčce v Billboard 200. Bylo to
tak 32. umístění skupiny v Top 10. Jen tři umělci skórovali v tomto žebříčku vícekrát: Rolling Stones – 36x, Barbra Streisand – 34x a Frank
Sinatra – 33x.

Hold Lennonovi z rodiny Jacksonů
Osmnáctiletá Paris Jackson, dcera krále popu Michaela
Jacksona, si pořídila na ruce nové tetování. Podobiznou
a krátkým úryvkem z ikonické písně Imagine tak vzdala hold Johnu
Lennonovi.

Zachráněná malba z Cavernu
Průhonický John

REDD.37 na prodej

Hil Morris uklízel v Cavern Clubu v době, než byl definitivně uzavřen a zbourán. Když likvidoval své věci, nabídl
mu jeden z pracovníků demoliční čety, jestli si nechce odnést i obraz
Ringa Starra, který tam několik let visel. Hil si ho vzal, uložil doma,
a zapomněl na něj. Po více než třiceti letech ho opět objevil. Když
vyndal malbu z rámu, zjistil, že na zadní straně je hrubý náčrt Johna
Lennona podepsaný Petem Williamsem, který oba Beatly maloval.
Pan Morris nejprve zajímavou memorabilii nabízel Ringovi, ale nikdo
z jeho týmu se mu neozval, takže ho nabídl Beatles Story. Ať se s ní
mohou fanoušci pokochat.

Vzácný mixážní pult z roku 1958, používaný i Beatles při
jejich raných nahrávkách v Abbey Road, je na prodej přes
Vintage King Audio. Jedná se o jeden ze tří mixpultů vyrobený studiovými vývojáři. V roce 1964 byl nahrazen typem REDD.51.

Žádný Beatle v Yoko Ono memoárech
Yoko Ono chystá vydání svých pamětí. Kniha má pojednávat o jejím životě, ale bez odkazu na spojení s Beatles.
„Ne, to není o Beatles, či mých zážitcích s nimi,“ upřesňuje třiaosmdesátiletá vdova po Johnu Lennonovi.

Výroční Höfner 500/1 Bass
Unikátní basová kytara Violin Bass byla navržena a vyrobena u příležitosti oslav 60. výročí firmy Höfner. Design ve
stylu obalu alba Revolver vytvořil Klaus Voormann. Černobílých basovek vyprodukoval oslavenec pouze šedesát kusů. V nástrojovém kufru
objeví zájemci kromě kytary i certifikát a grafický list podepsaný Voormannem, řemen, basový pedál, sadu trsátek + šálek a pero s logem
Höfner. Zatím se cena na eBay pohybuje kolem deseti tisíc liber.

Impozantní a rekordní John Lennon
Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal Erik Waugh
svým obrazem Johna Lennona. Výtvor s názvem Imagine Again zabírá plochu 750 m2 (27,5 x 27,5 metrů). Obří malba byla
vystavena v newyorském Central parku u příležitosti Mezinárodního
dne míru, který se celosvětově slaví 21. září. Autor svým dílem vzdal
hold Lennonovu snu o světě bez svárů a válek, plném lásky, míru a
porozumění.

Luboš Červený

