z beatlesácké rodinky
Vinyl se vrací i do Jacarandy

V renomované liverpoolské Jacarandě (rekonstruovaná v roce 2014) přibude ke koncertnímu sálu a
nahrávacímu studiu i lisovna gramodesek. Co se zde nahraje,
to se tu od roku 2020 i vylisuje.

McCartneyho Get Enough

Paul McCartney vydal novou píseň, která není na jeho posledním albu Egypt Station. Jmenuje se Get Enough a k
dispozici je pouze formou stažení.

Nebeatlesácká produkce George Martina
Legendární producent Sir George Martin kromě Beatles
spolupracoval i s dalšími umělci. Mezi čtyři nejúspěšnější nebeatlesácké nahrávky patří: 1. Say Say Say (Paul McCartney &
Michael Jackson) vyšlo v roce 1983 jako singl s Paulovkou Ode To A
Koala Bear na straně druhé. 2. Don’t Let the Sun Catch You Crying s
Gerry and the Pacemakers bylo v roce 1964 jejich největším americkým hitem. 3. Tin Man – Amerika se v roce 1974 v žebříčku Billboard
Hot 100 umístilo na čtvrtém místě. 4. Candle In The Wind 1997 od Eltona Johna zaznamenalo snad největší úspěch Martinovy produkční
kariéry. S 33 milióny prodaných kopií po celém světě zůstane pravděpodobně nejprodávanějším singlem v historii Billboard.

Paul McCartney – Bruce McMouse
Ve vybraných kinech po celém světě se 21. ledna 2019
promítal dosud neviděný film Bruce McMouse Show, vyprávějící příběh, jak se Paul McCartney s Wings setkal s nenapodobitelným impresáriem Brucem McMousem. Z části koncertní a z části
animovaný snímek představuje záběry z evropského turné Wings v
roce 1972, proložený animovanými scénami, které představují myší
rodinu žijící pod koncertním jevištěm. Film byl v roce 2018 kompletně
restaurován.

Šťastní a smutní hudební Britové
Jaká hudba vyvolává v britských posluchačích pocit štěstí,
a naopak rozhořčení, rozhodlo dva tisíce dotazovaných v
průzkumové anketě. Seznam nejpohodovějších interpretů je následující: Beatles, Elton John, David Bowie a Elvis Presley. Jako nejzatracovanější vyšel zpěvák Jake Bugg.

Cestování po světě Beatles textů
Společnost Vanity Fair vytvořila video, využívající Google
mapy k tomu, aby fanoušky Beatles provedla po celém
světě díky místům, o kterých Fab Four ve svých textech zpívají. Téměř
13ti minutový klip začíná v rodném Liverpoolu (Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Julia či Let It Be). Po třech a půl minutách se video
z Liverpoolu přestěhuje do Blackburnu (A Day In The Life) a skotského města Kircaldy (Cry Baby Cry). Poté se přemístí do Londýna
k Buckinghamskému paláci (Majesty), Royal Albert Hall, Sněmovně
lordů a Bishopsgate (Being For The Benefit Of Mr. Kite!). The Ballad
Of John And Yoko přesune fanoušky ze Southamptonu do Paříže, se
zastávkou na Eiffelově věži (I Am The Walrus), pak do Amsterdamu,
Gibraltaru a Vídně. Následuje návštěva všech míst, zmíněných v Back
In the U.S.S.R. Po zastávce v indickém Rišikéši, která inspirovala
Brouky k Dear Prudence a Sexy Sadie, video pokračuje do USA za
Rocky Raccoon, Get Back a Blue Jay Way. Ve videu na http://ultimateclassicrock.com/beatles-lyrics-mapped se přeneseme i do Abbey
Road či newyorského Central Parku.

Děsivé místo koncertu Beatles
První koncert Beatles mimo Liverpool se uskutečnil 31.
března 1962 ve Stroudu, hrabství Gloucester. Sir Paul
McCartney vzpomínal, že to byl jejich nejhorší koncert. Dorazili jen
tři lidé, skupina se jim nelíbila a házeli po nich mince. Dnes 183 let
starou budovu s uměleckým a zábavním střediskem nikdo nechce a
prodává se za vyvolávací cenu jedné libry.

Hodnota Ringa Starra
Značka Ringa Starra má v roce 2019 hodnotu přibližně
350 milionů dolarů, což z něj dělá 10. nejbohatší rockovou
hvězdu na světě.

Crate & Barel představuje Beatles

Crate & Barrel spustili kolekci fotopláten Beatles. Kolekce
obsahuje více než 20 archivních snímků Fab Four, jako
umělecká díla. Černobílé i barevné obrazy vyjdou, podle velikosti, v
přepočtu na 7 – 16 tisíc. Kolekce je k dispozici na webu Crateandbarrel.com/Beatles.

Freshen Up Tour
Paul McCartney přidal do svého turné Freshen Up dva
koncerty v Las Vegas, a to 28. a 29. června 2019.

Backbeat na Blu-ray
Od 19. února 2019 je možné zakoupit filmový příběh o pátém Beatleovi Stuartu Sutcliffeovi na Blu-ray. Příběh Brouků z hamburského angažmá původně vyšel v roce 1994.

Jak Paul McCartney k miliardě přišel

Paul McCartney je jedním z nejbohatších bavičů na světě
s ohromující vydělanou částkou 1,2 miliardy dolarů čistého
zisku. Jak toho dosáhl? Na to je snadná odpověď. Je to Beatle, člen
Wings a sólový umělec s hudebním katalogem, který dodnes získává
licenční poplatky. Je jedním z nejúspěšnějších skladatelů a umělců
všech dob. Více než dva tisíce kumštýřů interpretovalo jeho Yesterday,
což je jedna z nejvíce přejímaných písní v historii populární hudby.
Paul McCartney získal osm ocenění Grammy. Stále je jednou z nejvýznamnějších osobností. Vydal 60 zlatých alb, prodal před 100 milionů
singlů a stále s chutí koncertuje.

McCartneyho dětská knížka
Glastonbury 2019 bez Paula?

Kanaďanka Kathryn Durstová ilustruje Paulu McCartneymu jeho další knížku pro děti s názvem Hey Grandude!
I po roční práci na projektu nemůže stále uvěřit, že spolupracuje s
jedním z Beatles. Příběh o neohroženém dědečkovi a jeho čtyřech
vnoučatech vydá Random House Book v září 2019.

Nevypadá to, že by Paul McCartney byl opět hlavní hvězdou Glastonbury 2019. Festival se koná od 26. do 30. června 2019. Jenže o stejném víkendu je Paul na americkém turné (26. 6.
Phoenix a 29. 6. Las Vegas).

Beatles Week na Kubě
Od 16. ledna 2019 proběhl v Havaně Beatles Week. Pocta
legendárním liverpoolským Broukům proběhla v kinosálech v centru Havany. Fanoušci se mohli pokochat filmy, nahrávkami,
plakáty a knihami, mapujícími historii Fab Four.

Imagine: John Lennon 75th Birthday Concert
18. ledna 2019 vyšel na nosičích CD, DVD a LP záznam
Imagine: John Lennon 75th Birthday Concert. Vydavatel:
Blackbird Presents Records. Na záznamu z Madison Square Garden
nechybí Sheryl Crow, John Fogerty, Kris Kristofferson, Pat Monahan,
Tom Morello, Willie Nelson, Spoon nebo Steven Tyler.

Ukradené záznamy Beatles
Škodu v hodnotě zhruba 45 tisíc dolarů způsobili zloději v
městě Goderich, v kanadské provincii Ontario. Odcizena
byla sbírka 26 desek Beatles, včetně španělského alba Lost Beatles
z roku 1964. Jen toto album mělo hodnotu přibližně sedm tisíc dolarů.

Beatles v Kotvě
Kapely Zed Jones a The Rockoons zahrály ve středu 30.
ledna 2019 na markýze hlavního vchodu pražského obchodního domu Kotva písně kapely Beatles. Připomněly tak 50 let od
jejich slavného koncertu na střeše Apple budovy v Londýně.

Abbey Road jako klavírní koncert
11. prosince 2018 ve Victoria International Marina, v kanadské provincii Britská Kolumbie, zahrál Christopher Donison beatlesácké album Abby Road, zpracované pro sólový klavír.
Známý interpret si myslí, že Beatles si zaslouží stejného hudební-

ho uznání jako Mozart či Beethoven. „Celé album jsem hrál, jako by
to byla Beethovenova sonáta“. Ohlas publika ho přiměl ke stejnému
ztvárnění dalšího alba Brouků, tentokrát Seržanta Pepře. Koncert se
konal na stejném místě 1. února 2019.

55 let stará fotka

Jistý Peter Harrison (75) pracoval v 60. letech ve foto atelieru společnosti Fisher v anglickém Great Yarmouth. Když
tu Beatles 30. června a 28. července 1963 hráli, pořídil pan Fisher
pár reklamních záběrů skupiny. Pak chtěl negativy vyhodit, ale mladý
učeň si je vzal domů. Ale nikdy se k nim nedostal. Až když letos jeho
syn kompletoval všechny staré fotografie a negativy, tak je objevil a
vyvolal. Po 56 letech spatřil tento snímek světlo světa.

Ringo Starr ve Woodstocku
Čtyřdenní akcí oslaví zlaté výročí festival ve Woodstocku,
považovaný za nejslavnější hudební festival všech dob.
Na stejném místě jako před padesáti lety, v kulturním centru Bethel
Woods, se od 15. do 18. srpna 2019 bude promítat dokumentární film
z Woodstocku 1969 a vystoupí umělci, kteří tu před půl stoletím hráli,
včetně Santany, Arloa Guthrieho či Edgara Wintera. Jako host přislíbil
účast i Ringo Starr se svým bandem.

Bílé album zatím historicky čtvrté
Mezi zlatá a platinová alba, certifikovaná Asociací amerického průmyslu nahrávacích společností (RIAA), se na
průběžné čtvrté místo zařadilo Bílé album skupiny Beatles. S 24 miliony prodaných kopií se dostalo za Eagles – Greatest Hits 1971 – 1975
(38 milionů), Thriller Michaela Jacksona (26 milionů) a opět Eagles
– Hotel California (26 milionů). Beatles dosud drží rekord jako nejvíce
certifikovaná kapela v historii Gold & Platinum Awards se 178 miliony
oceněných prodejů v celé řadě jejich titulů. Od roku 1999 RIAA zahrnuje i cenu Diamond za 10 milionů a více prodaných alb. Tu Beatles
reprezentují ještě pěti tituly: The Beatles 1967 – 1970 (17 milionů),
The Beatles 1962 – 1966 (15 milionů), Abbey Road (12 milionů), 1
(11 milionů) a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (11 milionů).

Jackson a Harrison v BBC

Mercedes-Benz Johna Lennona

Mercedes-Benz 230 SL (Pagoda) patřící Johnu Lennonovi
byl nedávno vydražen v USA za 225 tisíc dolarů. S originálními registračními čísly GCP 196C byla tato velmi speciální verze
230 SL původně dodána Lennonovi v roce 1965. Dochovala se i původní dokumentace včetně velkého technického průkazu s Johnovým
podpisem. Vůz, původně zakoupený a užívaný ve Velké Británii, se do
Spojených států dostal v osmdesátých letech.

Jen čtyřminutový záznam se původně uchoval z rozhovoru
Michaela Jacksona s Georgem Harrisonem na rádiu BBC
v roce 1979. Obě hvězdy se setkaly v rámci série Radio 1 s názvem
Kulatý stůl. Přestože vysílací společnost považovala toto setkání za
jeden z jeho nejoblíbenějších rozhovorů, BBC program nezaložila. Po
celé roky byly k dispozici pouze ilegální nahrávky nízké kvality. Nyní
se původní kompletní kopii podařilo najít a byla odvysílaná na BBC
Radio Solent 9. února 2019, v den 40. výročí původního vysílání. To
mimo jiné odhalilo, proč Jackson měl po celou dobu na hlavě přilbu.

Že bychom se nakonec dočkali?

V roce 2020 uplyne padesát let od vytvoření podkladů pro
film Let It Be. Při té příležitosti byl osloven novozélandský
režisér Peter Jackson (Pán prstenů) aby z 55ti hodinového filmového
záznamu z období 2. – 31. ledna 1969 konečně vytvořil reprezentativní film. Kromě filmových šotů má k dispozici 140 hodin hudebního
záznamu. Film má vzniknout v produkci Jacksonovy společnosti Wing
Films a firmy Apple Corps. Tak snad se po neoficiálním vydání původního Let It Be režiséra Lindsaye-Hogga dočkáme super Beatles filmu.

Sluneční brýle àla John Lennon

Společnost Mulberry přichází v nabídce jaro / léto 2019
se sadou osmi modelů slunečních brýlí inspirovaných osmi
britskými ikonami, včetně Johna Lennona.

The Grapes opět v provozu

V prosinci 2018 uzavřená slavná liverpoolská hospoda
The Grapes na Mathew Street byla po rekonstrukci opět
otevřena 23. února 2019. Zatímco většina pravidelných hostů je šťastná, že hospůdka znovu otevřela, fanoušci Beatles jsou zklamáni, že
chybí některé jejich memorabilie.

Beatlemánie opět ožívá

28. června 2019 bude mít premiéru film režiséra Dannyho Boylea „Yesterday“. Romantická komedie o největším
hudebním podvodu vychází z originální situace. Ve světě najednou
nikdo nezná hudbu Beatles, kromě hlavního představitele, písničkáře,
který sní o životě slavné hvězdy. To se mu splní, když se jednoho dne
probudí a zjistí, že jen on si pamatuje písně liverpoolských Brouků.
Okamžitě začne jakoby psát jejich písničky a záhy se stává slavným.
Film hlavně spoléhá na nesmrtelné hity The Beatles.

Hrací automat ve Fab4 Cafe
První britský Beatles pinballový automat bude umístěn v
rodném Liverpoolu. Konkrétně do kavárny Fab4 Cafe v The
Beatles Story. Jedna hra vyjde zájemce na jednu libru.

Egypt Station v kufru

10. května 2019 by se měla na trhu objevit limitovaná edice tří tisíc kusů McCartneyho alba Egypt Station. V luxusním kufříku šťastní majitelé najdou kromě původního vinylového alba
bonusovou desku s živými nahrávkami, koncertní CD, audio kazetu,
ilustrovanou mapu, Paulovy kresby, 500 dílkové puzzle, hrací karty,
samolepky na kufr a další rarity a informace potřebné při cestě do
egyptské stanice.

Padesátileté Wedding Album
22. března 2019 se na pultech obchodů objevilo remastrované Weeding Album Johna Lennona a Yoko Ono z roku
1969. Kromě CD je k dispozici i na bílém vinylu a lze ho také digitálně
stáhnout.

Demo singl Love Me Do do Beatles Story
Muzeum Beatles Story potvrdilo, že ho oslovil majitel vzácného záznamu Beatles, který získal na eBay aukci a má
zájem ho muzeu zapůjčit. Manažer liverpoolského muzea řekl: „Byli
jsme osloveni novým vlastníkem singlu a doufáme, že tento historický
předmět brzy vystavíme pro veřejnost“.

Snad se Ježíš neurazil

Jak All-Starr Band zachránil Ringa
Ringo Starr vzpomíná, jak ho All-Starr Band zachránil před
nálepkou alkoholika a znovu ho vrátil do šoubyznysu. Bývalý Beatle přiznal, že si sáhl na rockové dno, když ho jeho závislost
dohnala až do léčebny. „Na začátku jsem se bál,“ řekl Starr v rozhovoru pro magazín Rolling Stone. „Nevěděl jsem, co mám dělat. Nebyl
jsem schopnej hrát za střízliva, a ani jako opilec.“ Takže když jsem
skončil s rehabilitací, bylo to, jako by se rozsvítilo světlo a řeklo: „Jsi
muzikant, musíš hrát dál“.

Charitativní singl Beatles

Za 11 tisíc dolarů byl na eBay vydražen vzácný demo singl Love Me Do z roku 1962. Kopii věnoval charitativnímu
obchodu British Heart Foundation v Midhurstu ve West Sussexu s
dalšími pětadvaceti vinylovými deskami neznámý dárce. 250 výlisků
tohoto „demáče“ bylo tehdy rozesláno rozhlasovým stanicím a hudebním novinářům ve Velké Británii. Singl je unikátní i chybným označením Paula jako McArtney.

Dokument o HandMade Films
Příběh průkopnického britského filmového studia HandMade Films, které založil George Harrison a natočil filmy
jako „Monty Python’s Life of Brian“, plánuje AMC UK jako celovečerní dokument pro svoji mezinárodní síť. HandMade dominoval britské
filmové scéně s mravním rázem tvorby a uváděním nekonvenčních
filmů, které odmítli všichni ostatní, včetně „The Long Good Friday“,
„Time Bandits“ a „Withnail and I“.

Už je tomu 50 let, co John Lennon v rozhovoru pro Evening Standard prohlásil, že: „Křesťanství bude. Ale bude
se zmenšovat a vytrácet. O tom není sporu. Už nyní jsme (myšleno
Beatles) populárnější než Ježíš Kristus. Nevím, co zvítězí, jestli rock‘n‘roll nebo křesťanství. Ježíš byl dobrý, ale jeho následovníci jsou
tlustí a obyčejní. Všechno překrucují.“ A nedávno mu analýza slov
zadávaných do internetového vyhledávače Google dala podle deníku
The Daily Telegraph za pravdu. Ukázala totiž, že i dnes během čtyř
týdnů vyhledává heslo „Beatles“ mnohem více lidí než heslo „Ježíš“.

Jeden klavír a dva velehity

I když jsou Bohemian Rhapsody od skupiny Queen a Hey
Jude od Beatles velmi odlišné, mají přesto něco společného. Ve studiu použil Freddie Mercury stejný klavír jako Paul McCartney před ním.

Nehoda ve Victoria & Albert Museum
Při nešťastné nehodě došlo k poškození sitáru, nástroje
George Harrisona, zapůjčeného významnému londýnskému muzeu jeho manželkou. Mluvčí muzea uvedla, že sitár byl po
incidentu opraven. Došlo k tomu v roce 2016 během příprav nové
expozice. Po posouzení poškození rezonanční skříně a po konzultaci s předními odborníky byl nástroj kompletně opraven a k žádnému
trvalému poškození nedošlo. Sitár byl vystaven spolu s řadou dalších
zajímavých objektů velkoryse zapůjčených paní Harrisonovou.

Lennonovu zeď v Praze znovu přemalovali
Lennonovu zeď na Malé Straně v Praze pomalovalo novými obrázky a nápisy několik umělců z Česka i zahraničí.
Zapojili se do akce, která má už nyní připomenout 30 let od pádu
komunistického režimu. Akce vznikla jako osobní iniciativa několika
lidí, především Pavla Šťastného, autora loga Občanského fóra, který
připravil i logo k 30. výročí sametové revoluce. Spoluorganizátorem je
také Hospodářská komora České republiky, která chce letošní výročí
prezentovat jako 30 let svobodného podnikání.

McCartneyová školní sešit na prodej
Za 46.800 liber se v rámci aukce The Beatles Collection:
Memorabilia & Vinyl Records vydražil zelený školní sešit
Paula McCartneyho. Byl to téměř desetinásobek odhadní ceny. Sešit
z období Paulova studia na Liverpool Institute High School for Boys
obsahuje 22 esejí o anglických románech. V aukci byly rovněž prodány brýle Johna Lennona se zlatými obroučkami bez skel za 9.600
liber, jeho oblek za 4.800 liber a vizitka skupiny Quarrymen za 3.600
liber.

Luboš Červený

