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z beatlesácké rodinky
Vzácné vinyly

devátá příčka – 55 milionů a kuchaři Ramseymu desáté místo – 54
milionů.

Žebříčku nejdražších a nejcennějších vinylových desek
vévodí na předních místech tituly Beatles. 1. Bílé Album –
Beatles No 0000001, původně vlastněné Ringem Starrem, se v roce
2015 prodalo za 710 tisíc dolarů. 2. That’ll Be The Day/In Spite Of All
The Danger – Quarrymen, jediný exemplář šelakové desky, nahrané
budoucími Brouky v roce 1958, vlastní Paul McCartney. Odhadovaná
cena 100 tisíc liber. 3. Love Me Do – Beatles, jednostranný šelakový
demo výlisek – 80.500 liber. 4. Music For Supermarkets – Jean Michel
Jarre, autor nechal vyrobit jen jednu kopii alba a matriční pásky zničil.
Zachovaný exemplář se v roce 1983 prodal na aukci v pařížském hotelu Drouot za 10 tisíc liber. 5. Do I Love You (1965) – Frank Wilson,
může existovat maximálně pět kopií tohoto titulu soulového zpěváky
amerického Motownu. V roce 2009 se jedna prodala za 25.740 liber.
6. God Save The Queen – Sex Pistols (1977), vyrobeno bylo asi 300
kopií vzácného singlu oceněného na 12 tisíc liber. 7. Would You Believe (1968) – Billy Nicholls, jen 100 kopií psycho/folk/rockového alba
oceněného na 10 tisíc liber. 8. Please Please Me – Beatles, výlisky
s nízkým matričním číslem mohou dosáhnout ceny kolem deseti tisíc
liber. 9. Kind Hearted Woman Blues – Robert Johnson, šelaková nahrávka bluesového kytaristy z roku 1937 s etiketou Vocalion je velmi
vzácná a ceněná na sedm tisíc liber. 10. Bohemian Rhapsody/I’m
In Love With My Car – Queen (1975), zvláštní vydání singlu sloužilo
jako pozvánka na firemní večírek EMI. Součástí pozvánky byly i různé
upomínkové předměty. S nimi pak může být cena extrémně vysoká,
odhadem nad pět tisíc liber.

Liverpoolský král plakátů dokraloval
Tony Booth, autor ikonických plakátů liverpoolských hudebních akcí merseybeatské scény začátku 60. let, zemřel
11. ledna 2017. Jedním z jeho posledních projektů byl plakát k oslavám šedesáti let Cavern Clubu. Jen pár dní mu chybělo, aby se těchto
oslav mohl zúčastnit.

Reedice alba Flowers in the Dirt
V březnu 2017 vyšlo remastrované album Paula McCartneyho Flowers in the Dirt. Kromě speciální edice v podobě
dvou CD a vinylového dvojalba se sběratelé dočkali i deluxe verze na
třech CD a jednom DVD. Box obsahuje sto dvanácti stránkovou publikaci, sešit s ručně psanými Paulovými texty a poznámkami, katalog z
výstavy fotografií Lindy McCartney a dosud nevydané videozáznamy.

Léta běží, vážení
Nový život se snaží developer vdechnout do Reeve’s Balroom na Parker Street, v jehož kavárně uspořádal Brian
Epstein v srpnu 1962 malou svatební hostinu pro Johna a Cynthii
Lennon. Rekonstruované poslední podlaží a střešní nástavba historické budovy v centru Liverpoolu nabízí 91 nových malých bytů.

Nejlépe placení Evropané
Celkem 697,5 milionů dolarů si za rok vydělalo deset nejúspěšnějších Evropanů. Kromě muzikantů i pár sportovců
a jeden šéfkuchař. První příčku se 110 miliony obsadila skupina One
Direction následovaná fotbalistou Ronaldem s 88 miliony. Bronz patří
Adele – 80,5 milionu a čtvrté místo tenistovi Federerovi – 68 milionů.
66,5 milionu stačilo Rolling Stones na páté místo a 63 milionů DJ
Harrisovi na místo šesté. Za ním jako sedmý defiluje Paul McCartney
s 56,5 miliony a osmý tenista Djokovič – 56 milionů. Irským U2 náleží

Tokyo se opět těší na McCartneyho
V překvapivém video vzkazu přislíbil Paul McCartney japonským fanouškům tři koncerty 27., 28. a 30. dubna 2017
v Tokyo Domu. Hezký dárek oznámil na Silvestra během televizního
hudebního programu Kohaku Uta Gassen.
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Reedice alb George Harrisona na vinylu

Beatles hotel na prodej
„Na rohu stojí u auta bankéř,“ zpívá Paul McCartney v Penny Lane. Na místě bývalé banky vyrostl záhy hotel nesoucí místo slavné písně. Dnes je tento třípodlažní objekt se sedmnácti
pokoji, přímo proti kostelu svatého Barnabáše, na prodej za 950 tisíc
liber.

U příležitosti výročí narozenin George Harrisona vyšel studiový komplet George Harrison – Vinyl Collection. Jedná
se celkem o třináct desek, včetně všech jeho dvanácti studiových
LP – od prvního sólového počinu Wonderwall Music (1968) po Brainwashed (2002) – a jako bonus navíc ještě živě Live in Japan. Každé
album je nově remastrované. Součástí jsou i dva dvanáctipalcové singly When We Was Fab a Got My Mind Set On You. Cena boxu s LP
– 455,99 liber. Několik dní předtím vyšla ještě rozšířená edice autobiografické knihy I Me Mine (25,99 liber). Nové vydání je obohaceno o
dosud nepublikované fotografie a ručně psané Georgeovy texty. Jako
bonbónek nabízí firma Pro – Ject opravdovým fajnšmekrům ještě limitovanou řadou 2,500 kusů gramofonů George Harrison Essential
III za 429 liber.

Zemřel Magic Alex
V pátek 13. ledna zemřel ve věku 74 let Yanni „John“ Alexis
Mardas, fanouškům Beatles známý jako Magic Alex. Svými technickými vynálezy chtěl Broukům vylepšit sídlo jejich nové firmy
Apple v Londýně. Ne vždy se mu to však podařilo, příkladem může
být nepovedené nové nahrávací studio v suterénu na Savile Row. Ale
i tak se mu podařilo stát se šéfem Apple Electronics. Ochrannou ruku
nad ním držel hlavně John Lennon. S Beatles se zúčastnil i transcendentálních meditací v Indii a objevil se také v televizním filmu Magical
Mystery Tour.

Druhá generace Beatlů
Jejich otcové byli v mládí velkými kamarády a bezkonkurenční autorskou dvojicí na poli populární hudby. Stella
McCartney se Seanem Lennonem nyní ukázali, že i oni si uchovali
přátelský vztah. Hezky se spolu bavili v newyorském Cotton Clubu při
příležitosti lednové prezentace Stellyiny nové módní kolekce. Všichni
návštěvníci show to mohou potvrdit.

Vraťte mi Yesterday!
Paul McCartney chce zpět práva na slavné písně Beatles
od společnosti Sony/ATV. Žalobu podal u amerického soudu v New Yorku. Žádá potvrzení vlastnictví, které je zaručeno americkým zákonem. Vychází ze zákona z roku 1976, který říká, že práva na
umělecká díla vytvořená před rokem 1978 mají být vrácena autorům
po 56 letech. Vzhledem k tomu, že McCartney s Johnem Lennonem
začínali už v roce 1962, tato podmínka by měla být v roce 2018 splněna. McCartney a jeho právníci doufají, že americký zákon bude u
newyorského soudu nadřazen různým smlouvám, které byly uzavřeny
ve Velké Británii.

Ringo bezplatně ke stažení
Ode dne uvedení nového amerického prezidenta do úřadu, 20. ledna 2017, je k bezplatnému stažení dostupná
Now Time Has Come. Píseň autorské dvojice Ringo Starr a producent
Bruce Sugar debutovala loni v září u příležitosti Mezinárodního dne
míru.

Nový projekt Sira Petera Blakea

Opět Justin Bieber a Beatles

Kmotr britského pop-artu, Sir Peter Blake, vytvořil 25 x 70
metrů velkou plachtovou koláž, která bude po dobu rekonstrukce londýnského hotelu Mandarin Oriental Hyde Park zakrývat
jeho fasádu. Výtvor, inspirovaný obalem Seržanta Peppera, obsahuje
pod názvem Our Fans asi stovku známých osobností majících vztah
k hotelu. Počítačová práce s fotografiemi osobností od Patricka Lichfielda a Mary McCartney trvala Siru Peterovi třicet hodin. Na maxi
obrazu tak před kolemjdoucími defilují kromě Petera Blakea třeba
herci Morgan Freeman, Lucy Liu nebo Dame Helen Mirren, modelka
Jerry Hall, či muzikantské veličiny jako Paul McCartney, Ringo Starr
a Vanessa Mae. Trvalo deset hodin, než bylo přes tunu vážící plátno
nainstalováno.

Justin Bieber se neohlášeně objevil za bicími v Peppermint Clubu v Hollywoodu. Stalo se tak při koncertu skupiny jeho přítele Andrewa Wattema. Oba se zbytkem kapely předvedli
beatlesáckou Come Together.

Lennonův Austin v dražbě
1956 Austin Princess vlastněný od roku 1971 Johnem
Lennonem se prodal během dražby v arizonském Scottsdale za 159,500 dolarů. Současně s automobilem získal nový majitel i technický průkaz podepsaný Johnem Lennonem. Auto se objevilo
také v dokumentu Imagine.

Udělal si vlastní Cavern Club
Kevin Robjohns z anglického Imminghamu si na zahradě
vybudoval vlastní mini Cavern. Po návštěvě Liverpoolu se
do atmosféry klubu zamiloval natolik, že se rozhodl pro vlastní domácí verzi. Projekt nadzemního „Klubu Cavern“ začal realizovat v roce
2015. Má i repliku slavného pódia s barevnou zdí. Jen místo slavných
muzikantů se mu na ni podepisují přátelé, kteří jeho Beatles svatyni
navštíví.
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Digitálně po Cavernu

Další beatlesácký gramofon

Nedostanete se do Liverpoolu a nemáte možnost osobně
navštívit Cavern Club? I tak si ho nyní můžete projít krok
za krokem. Díky digitálnímu nasnímání prostor klubu ve stylu Google Street View, se mohou zájemci seznámit i s historií, kuriozitami či
zákulisními informacemi. Vše na: http://www.expedia.co.uk/vc/cavern-club-chronicles/.

Firma Pro-Jet přichází letos s již druhou várkou gramofonů
á la Beatles. Po lednové kolekci věnované Georgi Harrisonovi, nabízí nyní šasi pokryté kopiemi originálních vstupenek na
koncerty Brouků v letech 1962 – 1966. Opět se jedná o limitovanou
řadu 2,500 kusů gramofonů Debut Carbon Esprit SB za 650 dolarů.

Klaus Voormann knižně
U příležitosti oslav padesátých narozenin alba Revolver
vydalo Genesis Publications 2. března 2017 publikaci Revolver 50: Grammy Anniversary Edition. Vzdalo tím hold autorovi ikonického obalu Klausi Voormannovi.

Beatles opět na Grammy
Na letošním udílení cen Grammy získali Beatles jedno
ocenění, respektive Ron Howard za dokumentární film
Eight Days A Week.

Nový film o Johnovi a Yoko
Yoko Ono chystá film o svém vztahu k Johnu Lennonovi.
Kromě milostného příběhu začínajícího v roce 1966 budou
vyzdviženy zejména protiválečné akce tohoto páru. Autorem scénáře
je Anthony McCarten.

Četařské uniformy v Beatles Story +
Liverpoolské Beatles Story má nové exponáty ve stylu
Seržanta Peppera, alba, které letos slaví padesát let. Repliky slavných uniforem ušil v roce 2000 Noel Howard, jeden z krejčích, kteří před padesáti lety pracovali na originálech. Ty jsou ve vlastnictví Paula, Ringa a pozůstalých po Johnovi s Georgem. Howard na
obleky použil stejné materiály jako tehdy.

Zemřel Alan Aldridge
17. února zemřel ve věku 73 let Alan Aldridge, autor legendární publikace Beatles v písních a obrazech, která u
nás poprvé vyšla v roce 1969. Rozšířené vydání následovalo o 44 let
později.

Jimmy Page a Perný den

Vůdčí osobnost Led Zeppelin, vyhledávaný studiový kytarista Jimmy Page, se v roce 1964 podílel i na tvorbě zvukové části beatlesáckého filmu Perný den. Nejprve jeho nástroj zazněl
v kratičké rozhlasové ukázce linoucí se z Ringova trazistoráku ve vlakovém kupé a podruhé v instrumentálním zpracování písně This Boy,
provázející Ringovu toulku podél Temže.

Britská Top 40 všech dob
Společnost OnePoll ve spolupráci s webovou hudební
jedničkou Deezer uspořádala průzkum mezi tisícovkou
britských posluchačů, ze kterého vyšlo čtyřicet nejoblíbenějších ostrovních muzikantů všech dob. Pro naši potřebu bude stačit první dvacítka. Ta je následující: 1. The Beatles, 2. Queen, 3. David Bowie, 4.
Elton John, 5. Rolling Stones, 6. Adele, 7. George Michael, 8. The
Who, 9. Pink Floyd, 10. Eric Clapton, 11. The Bee Gees, 12. Status
Quo, 13. Rod Stewart, 14. Phil Collins, 15. Oasis, 16. Amy Winehouse,
17. Coldplay, 18. Led Zeppelin, 19. Cliff Richard, 20. Paul McCartney.

Historický šelak v Beatles Story
Šelaková deska, která pomohla Beatles odstartovat skvělou kariéru, je vystavena v Beatles Story. Unikátní demo
nahrávky Hello Little Girl a Till There Was You nechal Brian Epstein v
únoru 1962 zaznamenat na desku v londýnském His Master’s Voice a
na doporučení s nimi navštívil George Martina z nahrávací společnosti Parlophone. Dále už to bylo jako v pohádce.

Demosnímky z roku 1989

Pár kousků z Lennonova vlastnictví

Tři z písní, které Paul McCartney vytvořil ve spolupráci s
Elvisem Costellem, se objeví na kazetě určené pro letošní
Record Store Day. Jedná se o demonahrávky skladeb I Don’t Want
To Confess, Shallow Grave a Mistress And Maid. Ty poprvé společně
vyšly v rámci reedice alba Flowers in the Dirt v březnu 2017.

17. února 2017 se v anglickém Scarborough konala aukce
Pop Memorabilia & Popa Art Sale. Mezi nabízenými položkami byla i Lennonova kožená bunda z roku 1973 a sluneční brýle.
Bunda se vydražila za 10,400 liber a brýle za 2,900 liber. Ty vlastnil
Johnův strýc Charlie Lennon. Během jedné návštěvy u něj je John ve
vzteku zahodil do koše. Rozbité obroučky strýc z koše vyndal a nechal
opravit. Brýle se nabízely i s průvodním strýcovým dopisem.

Luboš Červený
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