z beatlesácké rodinky
Noc s Beatles v Karlových varech

V rámci slavnostního zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se před hotelem
Thermal odehrála noc s Beatles. Český národní symfonický
orchestr předvedl nezapomenutelné hity liverpoolské kapely.
Akci dirigovanou Carlem Davisem sledovalo dvacet tisíc návštěvníků. Program byl shodný s koncertem na Prague Proms.

Paul McCartney píše muzikál

Paul McCartney potvrdil, že pracuje na adaptaci klasického filmu It’s A Wonderful Life. Projekt je prvním muzikálovým dílem McCartneyho, na kterém spolupracuje s britským divadelním a filmovým impresáriem Billem Kenwrightem, který tuto show
produkuje. Kenwright, stejně jako McCartney, se narodil a vyrostl v
Liverpoolu a oba navštěvovali Liverpool Institute High School (nyní
LIPA, akademie múzických umění).

První smlouva Beatles prodána
Úplně první manažerský kontrakt podepsaný mezi Beatles a Brianem Epsteinem 24. ledna 1962 byl na aukci Sotheby’s prodán za 347.875 dolarů ve prospěch Ernest Hecht Charitable Foundation. Jednalo se o smlouvu podepsanou za Beatles ještě
bubeníkem Petem Bestem.

Palubní lístek Johna Lennona
Německý nadšenec přes letadla, Nils Alegen, koupil a
obnovoval starý jet 1960 Sud Aviation Caravelle. V tomto
prvním proudovém letadle nalezl palubní lístek Johna Lennona. Nečekaně ztracený poklad ukrytý ve stěně letounu měl Lennon údajně
při letu z Manchesteru do Paříže v roce 1964.

Muzeum Beatles na Floridě
Ve floridském městě Dunedin otevřel Dr. Robert Entel muzeum memorabilií skupiny Beatles nazvané Penny Lane.
Nachází se na ulici 730 Broadway Street a nabízí sbírku shromažďovanou přes 40 let.

Zub Johna Lennona
Michael Zuk, zubař ve Vancouveru, koupil vytrženou stoličku Johna Lennona. Za tento předmět, který kdysi patřil
Lennonově služce, zaplatil 31.600 dolarů.

Nové vydání alba Abbey Road
27. září 2019 vyšlo výroční vydání alba Abbey Road. Kromě CD je k dispozici i vinyl, Blu-ray, a také možnost elektronického stažení. Kromě jednoalbového vydání vyšly také bonusy na
3LP nebo 2CD, pro nejvášnivější sběratele je pak určena Super Deluxe Edition. Nové stereo mixy původního alba zpracovali Giles Martin
a Sam Okell. Součástí je také stostránkový booklet s textem Kevina
Howletta a s předmluvou od Paula McCartneyho.

Zapomětlivý Paul McCartney

„Musím se občas vše znovu učit. Napsal jsem toho hodně,
nemůžu si všechno pamatovat. Jdeme na zkoušku a najednou mám výpadek,“ řekl McCartney pro The Mirror a dodal: „Ještě
že se mohu spolehnout na čtecí zařízení.“

Paul McCartney si vyrábí vlastní trsátka

Ex-beatle byl spatřen na long islandské železniční trati v
Hamptonsu, jak umisťuje tucet jedno centových mincí na
koleje. Po přejetí vlaku tak získává ze zploštěných mincí tvrdá trsátka
na baskytaru.

Půlka Beatles opět spolu

Během posledního koncertu v rámci McCartneyho turné
2019 Freshen Up si na stadionu Dodgers v Los Angeles
společně zamuzicírovali Paul McCartney a Ringo Starr. Bývalí spoluhráči předvedli dvě písně z repertoáru Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band a Helter Skelter. „Jedno překvapení pro všechny.
Dámy a pánové… Jedinečný… Ringo Starr, řekl McCartney a dav
vybuchl.

Stella McCartney inspirovaná Beatles

Když Paul McCartney uspořádal pro svá vnoučata rodinné
promítání filmu Yellow Submarine, inspiroval dceru Stellu k
vytvoření psychedelicky barevné podzimní kolekce pro dámy, pány i
děti. Košile, mikiny, svetry i kabáty její značky jsou zdobeny portréty
Brouků a motivy z filmu, včetně nápisů All Together Now, All You Need
Is Love či samotného Love. Ceny od 500 do 5000 liber.

Socha Johna Lennona v Livouši
Od 1. srpna do konce září 2019 vévodila St George’s Hall
v Liverpoolu socha Johna Lennona. Bronzový odlitek sem
přemístili z glastonburského festivalu. Autorka 180ti centimetrového
díla, Laura Lian, k němu řekla: „Udělala jsem sochu jako inspiraci pro
novou generaci. Aby posílila Lennonovo mírové poselství.“

Strawberry Fields opět ožívá

Sestra Johna Lennona, Julia Baird, žádá fanoušky Beatles, aby navštívili a podpořili nové středisko Strawberry
Fields, které se otevřelo veřejnosti 14. září 2019.

Luboš Červený

Mírová poselství namalovaná umělci z Česka i zahraničí na Lennonově zdi začátkem letošního roku (viz Novinky 1/2019) po pár měsících opět
zmizela pod náporem graffiti. Z původního záměru zatím přežívá jen hlava Václava Havla.

