z beatlesácké rodinky
HEJ ! RINGO!
Ručně psaný text s tímto názvem našla Olivia Harrison v
sedačce klavíru ve Friar Parku. Obsah textu popisuje pohodové chvíle, kdy skupina fungovala. George nyní nalezený text zjevně
psal na začátku roku 1970. Olivia ho předala Ringovi a doufá, že ho s
Paulem McCartneym zhudební. Demokazetu bohužel nikde nenašla.

Bulvár Paul McCartney
Před koncertem Paula McCartneyho, který se uskutečnil
13. července 2017 v americkém Duluth v Minnesotě, byla
krátká ulice spojující Meadow Church Road s Infinite Energy Arenou
přejmenovaná na Paul McCartney Blvd.

George Martin knižně
V září 2017 vyšla biografická kniha Maximum Volume:
The Life of Beatles Producer George Martin —The Early
Years, 1926 - 1966. Více než třistastránkovou publikaci o producentovi Beatles vydalo Chicago Review Press.

Pan profesor Starr
Ringo Starr dává trojčatům své dcery Lee hudební lekce.
Sedmiletí Jakamo, Ruby a Smokey jsou prý horlivými žáky.
Lee se svěřila britskému listu Daily Mail: „Všichni přímo hltají otcovy
rady. Učit se začali už před pár lety. Jakamo podědil bubny, Smokey
zkouší bicí a kytaru a dceru Ruby okouzlily klávesy.“

Všichni jsou už v Mexiku
28. října 2017 zavítá Paul McCartney v rámci svého turné
One On One do Mexika. Koncert se uskuteční na aztéckém stadionu v Mexiko City.

Lennonův Rolls-Royce opět v Británii
U příležitosti představení osmé řady automobilů značky
Rolls-Royce Phantom uspořádala aukční síň Bonhams v
londýnské New Bond Street od 29. července do 2. srpna 2017 výstavu
sedmi historických Phantomů předešlých řad. Jedním z nich byl psychedelicky pomalovaný Phantom V Johna Lennona z roku 1967. Další
limuzíny vlastnily například taneční legenda Fred Astair, rychlostní rekordman Sir Malcolm Cambell či válečný hrdina maršál Montgomery.
Lennonův vůz zapůjčil současný vlastník, kanadské muzeum Royal
British Columbic.

Dočasně přejmenované ulice
Městská rada kansaského města Wichita povolila dočasně přejmenovat dvě místní ulice na Penny Lane a Abbey
Road. Akce na počest McCartneyho koncertu 19. července 2017 v
místní Intrust Bank aréně trvala jen po dobu ex-Beatlova vystoupení.

Nový Harrisonův Telecaster
Na počest George Harrisona vyrobila firma Fender v limitované edici tisíc kusů nový Rosewood Telecaster. Prodej
byl zahájen 22. srpna 2017. Cena 2499,99 USD. Původní Telecaster
George použil i během střešního koncertu Beatles v lednu 1969.

Ringo vydal album Give More Love
15. září vyšlo nové album Ringa Starra s názvem Give
More Love. Kromě deseti novinek obsahuje také čtyři
bonusové písně. Na nahrávkách se podílel i Paul McCartney. Nové
skladby: We‘re On The Road Again, Loughable, Show Me The Way,
Speed Of Sound, Standing Still, King Of The Kingdom, Electricity, So
Wrong For So Long, Shake It Up, Give More Love a bonusy Back Off
Boogaloo, Don‘t Pass Me By, You Can‘t Fight Lighting, Photograph.

Sibiřská Abbey Road
Nové sousoší, reprodukující postavy z ikonického alba
Beatles na přechodu Abbey Road, je umístěno v tomské
univerzitě na Sibiři. Autorem je místní sochař Anton Gnedykh.

Ringovy semišové sedmičky
V rámci letošního Beatleweeku proběhla v liverpoolském
Philharmonic Music Roomu aukce více než 300 předmětů s tematikou Beatles. Nejvíce vynesly Ringovy semišové boty číslo
sedm, ve kterých v roce 1963 vystupoval. Lépe se mu v nich ovládala
bicí souprava, na rozdíl od kožených bot, nošených jeho kolegy. Pár
vzácných polobotek s nízkým podpatkem přišel nového majitele na
6.900 liber. Za 3.000 liber se dále prodala učebnice hudební výchovy
z Quarry Bank School podepsaná Johnem Lennonem. Vchodové dveře z Harrisonova rodného domu ve Wavertree licitátor odklepl za 540
liber a členský průkaz klubu Cavern z roku 1963 za 570 liber.

Welsh Streets opět pomalu ožívají
Prvních 24 renovovaných viktoriánských domků na High
Park Street a Voelas Street v liverpoolském Toxteth je připraveno k opětovnému nastěhování. Nejvíc žádostí přišlo od místních
obyvatel.

Double Fantasy za 1,5 milionů dolarů
Exemplář posledního alba Johna Lennona z roku 1980,
který pár hodin před smrtí podepsal svému pozdějšímu
vrahovi Marku Chapmanovi, jde potřetí do dražby. První vlastník, jenž
toto album našel pohozené ve křoví, kde k vraždě ex-Beatla došlo, ho
prodal v roce 1999 za 150 tisíc dolarů. Další majitel ho získal v roce
2010 za 850 tisíc dolarů. Nyní byl tento fantastický artefakt v aukční
síni Moments in Time nabízen za 1,5 milionu dolarů.

Vstupenka do Cavernu v Beatles Story
Vzácný lístek z finálního koncertu Beatles v Cavern Clubu
bude vystaven v liverpoolském muzeu Beatles Story. Vstupenky na poslední vystoupení Brouků v proslulém klubu s datem 3.
srpna 1963 se prodaly během půl hodiny. Pouze pro členy klubu šly
do prodeje 20. června. Vstupenka doplňuje sbírku dalších vzácných
rekvizit z Cavernu.

Ringo Starr věnuje první koncert Las Vegas
Letošní turné Ringova All Starr Bandu po Spojených Státech amerických odstartovalo v Las Vegas. Starrovci zde
osmi koncerty v Planet Hollywood Resort & Casino (13. – 28. 10.
2017) vzdali hold obětem nedávné střelby. Od 30. října do 16. listopadu pak navštívil All Starr Band Texas, Oklahomu, Floridu, Georgii, Virginii, New York a New Jersey. V posledně jmenovaném státě zakončí
turné v New Jersey Performing Arts Center.

Aukce Lennonových dopisů
9. srpna 2017 proběhla dražba dvou Lennonových dopisů.
V prvním, který se prodal za 23.100 liber, žádal John Cynthii, aby neposkytovala médiím žádné informace o jejich manželské
krizi. Druhý, určený vydavateli nejmenovaného časopisu, a napsaný
ve stejný den, se prodal za 7.700 liber.

Epsteinova expozice v Beatles Story
U příležitosti 50. výročí úmrtí Briana Epsteina připravilo liverpoolské muzeum Beatles Story ve svých renovovaných
prostorách výstavní prostor věnovaný předčasně zesnulému manažerovi Beatles. Kromě části oblečení tvoří podstatnou část nové expozice ručně psané dopisy, výstřižky z novin nebo koncept dopisu z
jara 1967.

Památník Beatles v Mongolsku v ohrožení
Obyvatelé Ulánbátaru protestují proti developerským plánům na výstavbu v oblasti známé jako Beatles Square, kde
bronzová socha Fab Four připomíná přechod bývalého sovětského
satelitu k demokracii v roce 1990. Monument postavený v roce 2008
z darů od politiků, obchodníků a umělců je na místě, kde Mongolové
mimo jiné manifestovali za zrušení bojkotu západní populární hudby. Nyní je toto místo významnou turistickou atrakcí. Rezidenti mají
strach, že by socha Beatles mohla být přesunuta, či dokonce zničena.

Partitura k Eleanor Rigby prodána nebude
Warringtonské Omega Auctions byl nabídnut k prodeji
ručně psaný originál partitury k písni Eleanor Rigby podepsaný Paulem McCartneym a Georgem Martinem. Tuto vzácnou memorabilii původně koupil koncem 60. let v charitativní aukci Colin Sanders, výrobce mixážních pultů pro nahrávací studia, a známý George
Martina. Nyní ji Omeze nabídla jeho adoptivní dcera. Bez vědomí paní
Sandersové, která partituru z aukce stáhla a celou věc předala policii.
Jako oprávněný vlastník notového záznamu prohlásila, že se s ním
nehodlá loučit.

Beatles double-decker
K oslavám 50. výročí vydání alba Seržanta Peppera připravila firma Arriva do liverpoolského provozu čtyři dvoupodlažní autobusy vyvedené v psychedelických barvách odpovídajících
výstroji Johna, Paula, Georga a Ringa na obalu desky. Ty mají být
ozdobou vzpomínkových akcí na rok 2008, kdy se stal Liverpool Evropským hlavním městem kultury.

Beatles aukce v Omeze
Demo nahrávka George Harrisona, pásek s neznámou
písní Hello Miss Mary Bee z období nahrávání Wonderwall
Music, se vydražila za 14 tisíc liber. Brýle Johna Lennona změnily
majitele za 5,6 tisíc liber a sada negativů se snímky Beatles z roku
1967 za 7 tisíc liber. Pravděpodobně první scénář k filmu A Hard Day’s
Night pak odklepli za 2,2 tisíce liber. Vše se odehrálo 11. září 2017 v
Omega Auctions ve Warringtonu, Cheshire.

Duet v Nassau Coliseum
26. září 2017 si s Paulem v další newyorské hale Nassau
Veterans Memorial Coliseum zazpíval Billy Joel ve dvou
beatlesáckých hitech: Get Back a Birthday. V obou skladbách si
newyorský rodák zahrál také na Paulovo pomalované pianino.

Beatles v Greenwich
V C. Parker Gallery na londýnské 409 Greenwich Avenue
se otevírá nová expozice obrazů od Johna Lennona, Paula
McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra. Doplňují ji obrazy
Brouků vytvořených známými umělci. Jedním z nich je Andy Warhol.

Yoko Ono už to přehání
Malá společnost Lemonade Alternatrive Drinks Ltd. z východního Londýna je zažalována Yoko Ono Lennon za
zneužití ochranné známky na jméno John Lennon. Měla se jí dopustit
výrobou a prodejem limonády nazvané John Lemon. I když je jasné,
že se jedná o dvě jiná jména, jiné značky, vdova po Johnu Lennonovi
se snaží vytvořit kauzu jen kvůli podobnosti jmen!

Duet v Madison Square Garden
S malou pomocí svých přátel absolvoval Paul McCartney
15. září 2017 koncert v newyorské Madison Square Garden. Vzácný host, Bruce Springsteen, si tu s Paulem vystřihl I Saw
Her Standing There. K doprovodné kapele se přidal i Bruceův kytarista Steven Van Zandt.

Montreal obnovil Lennonovo bed - in
Po celkové rekonstrukci nabízí montrealský hotel Fairmont
The Queen Elizabeth opět i apartmá č. 1742, kde v roce
1969 uskutečnili John Lennon s Yoko Ono své slavné „bed-in“. Zájemci si mohou místo, které svým vybavením připomíná atmosféru té
doby, do konce roku 2017 pronajmout za zaváděcí cenu 1.969 dolarů
za noc.

Číslo 441 se nevydražilo
Internetový aukční dům eBay nabízel 1. října 2017 k prodeji Bílé dvojalbum Beatles s pořadovým číslem 441 za
vyvolávací cenu 2.599.99 dolarů. Za těchto podmínek však o zajímavé
album neměl nikdo zájem.

Pákistánský zákaz
Žáci z pakistánského Karáčí nesměli na školním koncertu
zpívat Lennonovu píseň Imagine. Důvodem byl její textový
odkaz na svět bez nebe či náboženství. I když jen v představách.

Sitár z roku 1965 prodán ve dražbě

Paulův kadeřník
Když jednu říjnovou sobotu v roce 1966 odcházela Jane
Asher od svého londýnského kadeřníka Leslieho Cavendishe, požádala ho, jestli by neostříhal i jejího přítele. Souhlasil a v
podvečer dorazil do Cavendish Avenue v St. John’s Wood. V koupelně
na něho čekal Paul McCartney. To bylo pro tehdy devatenáctiletého a
již proslulého kadeřníka překvapení. Nakonec se o Paulovy, a občas
i o vlasy ostatních Brouků, staral skoro celou dekádu. Dostal se tak
do blízkého okruhu jejich přátel a jako jeden z cestujících ve výletním autobusu s nimi absolvoval i Magical Mystery Tour. Nyní ve svých
sedmdesáti letech vydává knihu vzpomínek The Cutting Edge: The
Story Of The Beatles’ Hairdresser Who Defined An Era.

Aukční síň Nate D. Sanders v Los Angeles vydražila sitár
George Harrisona za 62.500 dolarů. Vzácný nástroj, zakoupený Harrisonem v roce 1965 v londýnském obchodě Indiacraft
na Oxford Street, zněl ve skladbě Norwegian Wood. Později ho jako
dar získal George Drummond, přítel Pattie Boyd, u kterého pár trávil v
roce 1966 líbánky na Barbadosu. Certifikát autenticity nástroje byl podepsán Harrisonovou exmanželkou Pattie Boyd i Georgem Drummondem. Vyvolávací cena nástroje začínala na padesáti tisících dolarů.

Luboš Červený

