z beatlesácké rodinky
Unikátní Beatles memorabilia v Melbourne

Beatles po 55 letech opět v Austrálii. Tentokrát se
jedná o výstavu memorabilií v Melbourne Museum.

Dokument o Cavern Clubu
Televizní a filmová produkční společnost LA Productions
se sídlem v Liverpoolu spolupracovala od roku 2016 s Cavern Clubem na 70ti minutovém filmovém dokumentu nazvaném The
Cavern Club: The Beat Goes On. Po tři roky se probírala tisíci hodinami archivních záznamů a hovořila s více než dvaceti pamětníky.
Na filmu mapujícím 60 let Cavernu, známého jako domov Beatles, se
podílel i Sir Paul McCartney. Premiéra se uskutečnila 24. dubna 2019
na Britweeku v Los Angeles.

Ztracený klip
Jedenácti vteřinový klip z jediného živého vystoupení Beatles v Top of the Pops z roku 1966, který byl považován
za ztracený, se objevil. Němý kousek produkce Paperback Writter
zaznamenala rodina v Liverpoolu na svou osmimilimetrovou kameru.
Záznam nakonec skončil u sběratele v Mexiku. Ten kontaktoval společnost Kaleidoscope, specializující se na vyhledávání chybějících TV
záznamů. Pro fanoušky Beatles je takový nález něco jako svatý grál.

Beatles v New Yorku
Policejní deník z února 1964, kdy newyorští strážci pořádku chránili Beatles během jejich první návštěvy Spojených
států, byl zpřístupněn i se zaznamenanými jmény sloužících policistů.
Našel ho Patrick Cassidy a daroval liverpoolskému Magical Beatles
Museu. Cassidův otec byl tenkrát jedním z těchto policistů. Jelikož se
policejní záznamy po padesáti letech čistí a skartují, zašel do archivu,
našel potřebnou knihu z roku 1964 a nechal si ji.

Pizza Sgt. Peppers

Dewey‘s Pizza v americkém Cincinnati nabízí ve spolupráci s Mike‘s Hot Honey pizzu s názvem Sgt. Peppers.
Pochopitelně v ní nesmí chybět drcený červený pepř a med s příchutí
chilli papriček.

Seržantovské piano Johna Lennona
Za 718 tisíc dolarů zakoupil majitel klubu amerického fotbalu Indianapolis Colts piano Johna Lennona, na které
Beatle doma v Kenwoodu skládal písně do seržantovského alba. Známý sběratel rockových memorabilií získal nástroj z dílny
John Broadwood a synové v aukci Gotta Have Rock and Roll. Lennon
piano nejprve věnoval svému příteli, později se objevilo v aukci, a nyní
doputovalo k Beatles nadšenci do Indianapolis. I s tabulkou oznamující: „Na tomto pianě bylo napsáno A Day In The Life, Lucy In The Sky
With Diamonds, Being For The Benefit Of Mr. Kite a mnoho dalších.
John Lennon 1971.“

Zemřel Johnny Hutchinson
Ve věku 79 let zemřel 12. dubna 2019 Johnny Hutchinson.
V éře Mersey beatu se jednalo o jednoho z nejlepších liverpoolských bubeníků. Pro přátele a fanoušky známý jako Hutch si
párkrát jako záskok zahrál i s Beatles. Brian Epstein o něm uvažoval
jako o náhradníkovi za Petea Besta. Johnny Hutch však odmítl.

Egypt Station II.

17. května 2019 vyšlo McCartneyho Egypt Station - Explorer‘s Edition. Rozšířená verze jeho egyptské jedničky
nyní nabízí variantu s bonusy v podobě například studiové nahrávky
písně „Get Enough“ nebo živých vystoupení, zachycených v Abbey
Road Studios, Cavern Clubu nebo Grand Central Station. “Explorer‘s
Edition” přichází krátce před severoamerickým turné.

Woolton café
V domě ve Woolton Village, kde měli kdysi Quarrymen ve
sklepě zkušebnu, je nyní otevřena kavárna s barem nesoucí název Nowhere.

Modrá plaketa na 3 Savile Row

Poslední živé vystoupení Beatles před padesáti lety na
střeše v londýnské 3 Savile Row je připomenuto modrou
plaketou na domě bývalé společnosti Apple.

Paul McCartney je druhý
Po mnoho let byl Paul McCartney zařazen na čelo nejbohatších hudebníků. Ale letos ho na špici vystřídal skladatel Andrew Lloyd Weber s téměř 1,1 miliardy dolarů. McCartney na
druhém místě, podle Rich listu The Sunday Times 2019, vydělal 974
milionů. Na třetím místě jsou U2, jejíž členové mají kolektivní hodnotu
759 milionů. Elton John je čtvrtý se 417 miliony. 5. a 6. příčku obsadili
kamarádi z Rolling Stones, Mick Jagger a Keith Richards, jejichž příslušné bohatství je oceněno na 358 a 338 milionů. Na sedmém místě
je George Harrison s manželkou a synem, s 325 miliony. A za nimi
hned Ringo Starr s 312 miliony dolarů.

Lennonovo řeznické album prodáno
Svoji kopii alba Yesterday And Today měl John Lennon pověšenou na zdi doma v newyorské Dakotě. Pak ji od něj
získal fanoušek Dave Morrell s Johnovou kresbou na zadní straně
obalu a věnováním: Daveovi od Johna Lennona 7. prosince 71. Pan
Morrell na ní ještě získal autogramy Ringa Starra a Paula McCartneyho. Album bylo v květnu prodáno na aukci v The Beatles Story za 180
tisíc liber americkému anonymnímu sběrateli. Mluvčí Julien’s Auctions
uvedl, že kupec tento záznam pořídil jako investici, protože věří, že v
příštích letech se jeho hodnota zvýší.

Paul is live!
Paul McCartney opět vydává 12. července 2019 svoje čtyři
živá alba: Amoeba Gig, Paul Is Live, CHOBA B CCCP a
Wings Over America. Ta vyjdou jak na CD, tak i na černém a v limitovaném počtu také na barevném vinylu. Krom toho je bude možné
digitálně stáhnout, Album Amoeba Gig je nově remixováno, ostatní
tituly remastrovány ve studiích Abbey Road.

Seržant Pepper od Jimiho Hendrixe
Twickenhamské oslavy
Výstava Beatles v Twickenhamu proběhne od 2. května do
16. srpna 2019 v prostorách slavných studií. Projekt oslavuje jedinečné období 60. let a je načasovaný k 50. výročí historického
televizního vysílání Hey Jude a následného pořizování alba Let It Be.
Obojí se natáčelo ve zdejších filmových studiích. Vzhledem k tomu, že
akce byla ohlášena již v listopadu minulého roku, měli místní občané
a fanoušci dost času na vyhledání a zaslání svých fotografií a memorabilií, sdílejících vzpomínky na působení Beatles v této oblasti. Ať už
to byly scény z jejich filmů Perný den či Help, a nebo z již zmiňovaných
akcí z roku 1969.

Oblíbenost Cavern Clubu
Existují tisíce hudebních míst po celé Velké Británii, od
menších koncertních sálů až po velké stadiony, které pořádají světová turné. Zatímco největší koncertní sály jsou v Londýně a
Glasgow, Liverpool má jedno z nejoblíbenějších míst všech dob, Cavern Club. Podle Instagramu je to nejvyhledávanější malý klub. Porazil
i Ronnieho Scotta a Jazz Cafe v Londýně.

Beatles a cappella
Australský vokální soubor Victoria Soundings letos připomněl 50. výročí posledního studiového alba Beatles Abbey
Road dvěma koncerty 24. a 25. května v Oak Bay v Sydney. Sbor
šestadvaceti zpěváků doprovodil Cascadia String Quartet, ale většina
písní zazněla a cappella.

Když Jimi Hendrix vystupoval 4. června 1967 v londýnském divadle Saville, věděl, že v publiku budou Paul
McCartney a George Harrison. Pohotově zareagoval a otevřel koncert
svojí úpravou titulní seržantovské písně. Přitom Beatles desku vydali
jen tři dny před tím. To byl pro posluchače příjemný šok.

Tajný dopis Johna Lennona
Na Instagramu se objevil 51 let starý dopis, který napsal
John Lennon během meditací v Maharišiho ašrámu v roce
1968. Adresátem byl jeho fanoušek pan Bull z Indie.

Himesh Patel v Cavern Clubu
Hlavní představitel filmu Yesterday, herec Himesh Patel,
vystoupil na tiskové konferenci v liverpoolském The Beatle
Story. V replice Cavern Clubu zahrál dvě písně: Yestrday a Back In
The USSR.

Ztracený klip podruhé

Po zveřejnění nálezu jedenácti vteřinového klipu z vystoupení Brouků v Top of the Pops (1966) se nyní objevilo jeho
delší dvojče. David Chandler, tehdy jako mladík, také pořídl osmimilimetrovou kamerou bez zvuku záběr ze stejné televizní show Beatles.
Je dlouhý 92 vteřin.

Kultovní dopravní značka v Green Bay

Před koncertem Paula McCartneyho na stadionu Lambeau Field v Green Bay, stát Wisconsin (8. 6. 2019), byla
na jeho počest krátkodobě přejmenována jedna z ulic na beatlesáckou Abbey Road.

Manchester City a Hey Jude

To, že mezi sebou soupeří Manchester s Liverpoolem, je
normální. Ale že si fanoušci fotbalistů Manchester City vyberou za svoji hymnu beatlesáckou Hey Jude, to je překvapivé. Vždy
s ní slaví úspěchy týmu a před domácími zápasy na stadionu Etihad ji
hrajou v místním rozhlase.

Trémista Ringo

V rozhovoru s moderátorem Al Rokerem přiznal Ringo
Starr, že po všech těch letech, která strávil na pódiu, má
stále trému. Řekl: „Stále jsem nervózní, než vylezu na jeviště. Ale jakmile uchopím mikrofon, je to v pohodě“.

The Backbeat Beatles v Praze a Brně

26. června 2019 v pražském divadle Hybernia a o den
později v brněnském Sono Centru vystoupila liverpoolská
skupina The Backbeat Beatles. Založena byla v roce 1994 na základě
úspěšného filmu Backbeat, v němž ztvárnila slavné Brouky.

The Backbeat Beatles se loučí v Brně

Rock and Roll Circus znovu na scéně
7. června 2019 vyšel v restaurované a rozšířené podobě
koncertní film The Rolling Stones Rock and Roll Circus,
zaznamenaný v Londýně v roce 1968 před živým publikem. Pro fanoušky Beatles je zajímavý tím, že ve speciální superskupině hrál
kromě Keitha Richardse (baskytara), Erica Claptona (sólová kytara) a
Mitche Mitchella (bicí) i John Lennon. Předvedl zde beatlesáckou Yer
Blues. Součástí programu byla také mimořádná vystoupení The Who,
Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Yoko Ono a The Dirty Mac.
Bonusový materiál obsahuje tři další písně Taj Mahal a nikdy předtím
neslyšenou nahrávku beatlesácké Revolution a výstižně pojmenovanou skladbu Warmup Jam v podání The Dirty Mac. Kromě Blu-ray,
2 CD a DVD je k dispozici také limitovaná deluxe edice, obsahující
poprvé i vinylové 3LP a doprovodnou 44 stránkovou knížku.

Další raritní album Beatles prodáno

Vzácné první vydání alba Beatles Please Please Me bylo
nalezeno v Desborough. Jistý Will Gilding na album z roku
1963 narazil, když ve skladu Marlow House probíral předměty, které
tu pobývaly déle než deset let. Odborníci potvrdili, že se jedná o jednu
z nejstarších kopií. Ta se nakonec vydražila za 2 200 liber. Získal ji
anonymní kupující. Výtěžek z prodeje alba půjde na konto Vine Community Trust, který provozuje Marlow House – organizaci sociálních
služeb.

Ringovy oslavy a další tour

7. července 2019 oslavil Ringo Starr své 79. narozeniny v
Capitol Records Tower v Los Angeles. Letos v srpnu také
uplyne 30 let od založení jeho All Starr Bandu. Ringo se svojí kapelou
vyrazí na tradiční letní americké turné, které zahájí 1. srpna v kanadském Windsoru a ukončí 1. září v Los Angeles. Těšit se na něho
mohou fanoušci v devatenácti městech. V illinoiském Highland Parku
vystoupí dvakrát s americkými Beach Boys.

Luboš Červený

