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z beatlesácké rodinky
Další dva gramce á la Beatles

Nový dokument o Beatles
26. května měl v britských kinech premiéru dokumentární ﬁlm režiséra Alana G. Parkera – It Was Fifty Years Ago
Today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond. Film obsahuje spoustu
archivních záběrů a rozhovorů s mnoha lidmi, kteří se pohybovali kolem Beatles. Například Pete Best, Julia Baird, Tony Bramwell, Hunter
Davies, Bill Harry, Philip Norman, Freda Kelly a další.

Největší výrobce gramofonů, ﬁrma Pro-Jet, přichází v rámci oslav padesátin alba Seržant Pepper s dalšími dvěma
přístroji. Po Georgeovi a beatlemánii přicházejí nyní seržantovské
designové motivy.
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Paul McCartney 2017 ‘One on One’ Tour Dates

List The Sunday Times Rich zveřejnil nový žebříček tisíce
nejbohatších lidí ve Velké Británii. Na prvních deseti příčkách se umístili: 1. Sir Paul McCartney a Nancy Shevell – 780 milionů
liber, 2. Lord Lloyd-Weber – 740 mil., 3. U2 – 548 m., 4. Sir Elton John
– 290m., 5. Sir Mick Jagger – 250 m., 6. Keith Richards – 235m., 7.
Olivia a Dhani Harrison – 210m., 8. Michael Flatley – 200m., 9. Ringo
Starr – 200m., 10. Sting – 185m. Nejbohatším hudebníkem do třiceti
let je na 29. místě Adele se 125 miliony.

Paul McCartney zveřejnil program svého letošního amerického turné One on One: 5. 7. – Miami, 10. 7. – Tampa,
13. 7. – Duluth, 15. 7. – Bossier City, 19. 7. – Wichita, 21. 7. – Des
Moines, 23. 7. – Omaha, 25. 7. – Tinley Park, 11. 9. – Newark, 15.
9. – New York, 19. 9. – Brooklyn, 23. 9. – Syracuse, 26. 9. – Uniondale,
1. 10. – Detroit.
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Luxusní byt v londýnském Knightsbridge, kde bydleli Ringo Starr s Georgem Harrisonem ve zlatém období beatlemánie, je nyní k pronajmutí za 1.400 liber týdně.

Lonýnské zahradnictví Clifton Nurseries zásobovalo v
březnu 1967 ateliér Michaela Coopera, kde vznikal slavný
obal Seržanta Peppera. O padesát let později, u příležitosti kulatých
oslav tohoto alba, přispěl stejný dodavatel stejnými výpěstky i k živé
napodobenině obalové předzahrádky v chiswických zahradách, známých z natáčení klipů Paperback Writer a Rain.

Nové termíny Paulova turné
I brazilští fanoušci se letos dočkají koncertů Paula McCartneyho: 13. října v Porto Alegre, 15. října v São Paulo, 17.
října v Belo Horizonte a 20. října v Salvadoru.
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Ringo Starr nabízí fanouškům životní příležitost – posnídat s ním při jeho sedmasedmdesátých narozeninách. Ti,
kdo pošlou minimálně deset dolarů na účet nadace Davida Lynche,
dostanou se do slosování. Vítěz s hostem pak bude letecky přepraven
do Los Angeles, 7. července 2017 posnídá s Ringem a jeho přáteli,
účastní se vedle VIP hostů před Capitol Records poledního happeningu a nakonec přespí ve čtyřhvězdičkovém hotelu.
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I oděvní ﬁrma Pretty Green se připojuje k oslavě Seržanta
Peppera s kolekcí bund: 50Lonely Hearts Club, Strawberry
Fields a Pepper. Podle mluvčího ﬁrmy byli Beatles impozantní inspirací jak na hudebním poli, tak i ve světě módy.

4

2/2017

Nové modely Beatles

Celý táta

Firma Hot Wheels vydala novou autíčkovou sérii inspirovanou alby skupiny Beatles. Každá z pěti sad obsahuje
miniaturní repliku albového obalu odpovídající vozidlovému designu.
Co album, to jiný typ auťáku: Bílé album – Hiway Hauler, Sgt. Pepper –
Austin, Rubber Soul – Ford transit, Magical Mystery Tour – Haulin Gas
a americké A Hard Day’s Night – Dairy Delivery. Cena jednotlivých
modelů se v našich internetových obchodech pohybuje kolem 150 Kč.

Po představení muzikálu Carousel v londýnském West
Endu zapózoval v zákulisí s hlavními účinkujícími Paul
McCartney s třináctiletou dcerou Beatrice. Ta jakoby z oka vypadla
taťkovi v jeho chlapeckých letech.
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Na čtvrtek 1. června 2017 připravili v Capitol Records v
Los Angeles oslavu alba Sgt. Peppers Lonely Hearts Club
Band. Událost k padesátému výročí nazvanou Pepper Day odstartovalo v devět hodin ráno vztyčení speciálně navržené vlajky na střeše
capitolské věže na Vine Street. Slavnostně vyzdobené budově dominoval nad vchodem nafukovací seržantovský buben a večer byla
střecha osvětlena čtyřmi barvami korespondujícími s obleky Beatlů.
Změněný charakter toho dne mělo i představení muzikálu LOVE v
Las Vegas.
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26. září 2017 vyjde ve Spojených státech hudební ﬁlm Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band na Blu-Ray. Ve snímku z roku 1978 vystupují Bee Gees, Aerosmith, Peter Frampton, Billy
Preston, Alice Cooper a další.

George Harrison byl posmrtně oceněn modrou plaketou.
Ta se letos objevila na jeho bývalém domě v Esheru. Harrison ve Weybridge pobýval v letech 1965 – 1970. Kinfauns na 16 Claremont Drive nový majitel v roce 2003 zboural a nahradil dvoupodlažním domem. Součástí nového objektu jsou i dvě kulatá studiová okna.
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Plakát, propagující Beatles na jejich turné po britských ostrovech v srpnu 1963, dala letos v květnu do dražby zpěvačka Mary Hopkin. Z původně odhadované ceny 400 – 800 liber se
vzácná memorabilie vyšplhala až na 28 tisíc liber.

V holandském Amsterdamu byly vydraženy kadeře vlasů
všech Beatlů, pocházející ze stříhání během natáčení ﬁlmu Perný den. 25. března 1964 si je schoval John O’Gorman, vedoucí
ﬁlmové maskérny, který je později věnoval jako svatební dar svému
příteli. Jednotlivé pramínky vlasů vynesly v aukci přes deset tisíc liber.
Nejvíc památka na Paula – 2,996 liber. Střapaté části George a Ringa
získal zájemce z Francie za 2,901 a 2,885 liber. John šel překvapivě
jen za 1,385 liber.
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Malou rolí se v pátém pokračování Pirátů z Karibiku představil Paul McCartney. Jako strýc Jack, hlavního hrdiny
Jacka Sparrowa, se objevil v jedné vězeňské scéně. Když nemohl
Keith Richards pokračovat ve své roli kapitána Teaguea, otce hlavního hrdiny (v době natáčení ﬁlmu byl s Rolling Stones na turné),
oslovil Johnny Deep Paula. Po telefonu se ho zeptal: „Chceš si zahrát
piráta?“ A Sir Paul odpověděl: „Jasně.“ Tak se ex-Beatle stal na jeden
natáčecí den vězněm, co si zpívá a mastí karty – viz druhá strana
obálky. Jako druhého pirátského rockera ho mohou fanoušci obdivovat od 26. května 2017, kdy přišla Salazarova pomsta do kin.
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Obraz, který byl předlohou pro titulní obálku humoristického časopisu MAD ze září 1968, se nyní prodal v aukci za
57.241 dolarů. Jeho autor, Norman Mingo, na něm satiricky zobrazil
ﬁktivního maskota časopisu Alfreda E. Neumana jako guru vznášejícího se nad čtyřmi Beatles, Maharišim a Miou Farrow.

Po více než čtyřech desítkách let se oﬁciálně přepisuje
kolonka autorství u písně Imagine od Johna Lennona. Na
jedné z nejslavnějších písniček má prý podstatný podíl jeho manželka
Yoko Ono. Překvapivé oznámení zaznělo na sjezdu Národní asociace hudebních vydavatelů v americkém New Yorku. Stařičký zvukový
záznam dokazuje, že John Lennon přiznává autorství Yoko. Lennon
tam podle BBC uvedl: „Hodně z toho, text a celkový koncept, přišlo od
Yoko. Mělo by to být uváděno jako Lennon-Ono.” „Proces zápisu Ono
jako spoluautorky probíhá, ještě to není hotové,“ upřesnil David Israelite z Národní asociace hudebních vydavatelů. Je možné, že se proti
tomu někdo ohradí. Autorství totiž nebude mít jen symbolický význam
pro Yoko Ono. Problém je v tom, že píseň se stává podle amerických
zákonů veřejným majetkem 70 let po smrti autora, ovšem Yoko Ono
žije a ještě dlouho žít může. Poplatky za Imagine by se tedy mohly
platit ještě více než sedmdesát let.
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Reklamní plakát k albu Seržanta Peppera z roku 1967
se prodal za 54 tisíc dolarů. Jeho výjimečnost spočívala
v tom, že jako jediný exemplář byl před vydáním desky umístěn v
londýnském obchodě HMV a postavy Brouků byly začerněné. Plakát
se později přesunul do kanceláře Johna Lennona a později k Dereku
Taylorovi.
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Originální červená vrata od Strawberry Field, bývalého
dětského domova Armády spásy v liverpoolském Wooltonu, budou vystavena v muzeu Beatles Story. Ikonické místo, kde
si John Lennon často hrál jako malé dítě, ho později inspirovalo k
napsání písně Strawberry Fields Forever. Kvůli častému poškozování
skončila původní vrata ve skladě a byla v roce 2011 nahrazena věrnou
kopií. Nyní si tedy mohou fanoušci vzácnou memorabilii, která pamatuje malého Johna, prohlédnout v Albertových docích.

Čtyřiaosmdesátiletý autor ikonického obalu alba Sgt.
Pepper‘s Lonely Hearts Club Band se stal čestným občanem rodného města Brouků. Sir Peter Blake převzal ocenění na liverpoolské radnici z rukou starostky Roz Gladden.
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Po čtyřech podzimních koncertech v Brazílii potvrdil Paul
McCartney i vystoupení 24. října 2017 v kolumbijském

Komunistická Kuba, která v době vrcholné Beatlemánie
považovala hudbu Beatles za úpadkový západní vliv, se
letos v červnu připojila k celosvětové oslavě seržantovského alba. Ideologická diverze z období studené války začala ztrácet na síle, když
Fidel Castro v roce 2000 nazval Johna Lennona revolučním hrdinou.
Nejprve se objevila jeho socha v havanském parku a letos se uskutečnil živý koncert pod širým nebem oslavující padesátiletého Seržanta
Pepře.

Meddelinu.
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Paul McCartney oznámil, že na závěr roku 2017 uspořádá
malé koncertní turné po Austrálii a Novém Zélandu. Naposledy tu hrál ještě s Beatles v červnu 1964. Zatím je plán následující:
2. prosince Perth, 5. prosince Melbourne, 9. prosince Brisbane, 11.
prosince Sydney a 16. prosince Auckland. Mezi jednotlivými koncerty
je však dost volných dnů, takže se nevylučuje, že by Sir mohl pár
vystoupení přidat.
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Po padesáti letech se na žebříčku Billboard 200 opět objevilo album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Týden
po vydání stereo remixu se umístilo na třetí příčce.

Luboš Červený
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