z beatlesácké rodinky
McCartney v malých sálech

23. července 2018 odehrál McCartney koncert ve studiu
Abbey Road. Třiadvaceti písňový set list představil průřez celou jeho kariérou. O tři dny později vystoupil v liverpoolském
Cavern Clubu. Ve dvouhodinovém setu zahrál i In Spite Of All The
Danger, první píseň nahranou ještě s Quarrymeny, a vystoupení na
Mathew Street zakončil s Helter Skelter. Paul prozradil, že ho hraní na
Mathew Street vrátilo zpátky do 60. let, kdy tu vystupovali s Beatles.
Řekl: „Bylo to fantastické, prostě jsem se vrátil na místo, kde jsme
začínali. Zavzpomínal jsem na Johna s Georgem a na ty skvělé časy,
které jsme tu zažili.“

Bílé album na Pier Head
Ikonické liverpoolské nábřeží ožilo 8. a 9. září 2018 hudbou
Beatles. 50 let s Bílým albem oslavili pořadatelé koncerty
různých umělců interpretujících celou kolekci třiceti písní. Mezi účinkujícími se představili: Genesis, Hugh Cornwell a Badly Drawn Boy
spolu s Liverpool’s Own The Christian. Finálový koncert byl svěřen
pražskému orchestru řízenému Varhanem Orchestrovičem Baurem.

McCartneyho Freshen Up

Paul McCartney vyrazil na podzimní turné nazvané Freshen Up. Koncertní šňůrou propaguje nové album Egypt
Station vydané 7. září 2018. Kromě Severní Ameriky (17. 9. – 12. 10.)
plánuje také tři japonská (31. 10. – 8. 11.), čtyři evropská: 30. 11. Copenhagen, 3. 12. Krakow, 5. a 6. 12. Vídeň a tři britská vystoupení: 12.
12. v Liverpoolu, 14. 12. v Glasgow a 16. 12. v Londýně.

Theresa May miluje Beatles
Předsedkyně britské vlády Theresa May přiznala, že je velkým fanouškem Beatles a Whitney Houston. Kromě nich
má ráda vše od klasiky až po současnost, včetně jazzu.

McCartney ve Wirralu
Po koncertu v Cavernu se Paul McCartney s doprovodem
rozhodl navštívit restauraci Wirral Burnt Truffle, známou
převážně výtečným výběrem mas. Na zakázku personál přichystal
bez problémů i vegetariánské menu. Majitel Gary Usher řekl: „Bylo
nám ctí přivítat Paula McCartneyho. Byl milý ke všem zaměstnancům.
Doufáme, že se mu tu líbilo a rádi ho tu opět uvítáme.“

Beatles vedou britskou vinylovou hitparádu
Britský Vinyl Singles Chart zveřejnil současný Top 20. Díky
nárůstu popularity tradičních vinylových alb a singlů zahájila společnost Official Charts Company od roku 2016 vyhlašování
výsledků sestavených z prodejů sedmi a dvanácti palcových singlů. Z
nových záznamů se nejvýše umístil singl Beatles – Yellow Submarine
/ Eleanor Rigby.

Imagine opět v kinech
Restaurovaný film Imagine z roku 1972 se od září 2018
opět objevil v kinech. Zachycuje vznik stejnojmenného
alba Johna Lennona. Procesu restaurování se ujal držitel Grammy
Paul Hicks. Oproti původní verzi je tato o 15 minut delší. Objevily se
další záznamy písní How Do You Sleep? a Oh My Love. Nový zvuk je
v normě Dolby Atmos. Koncem roku by měl vyjít i na nosičích DVD a
Blu-ray.

Limitovaná edice Yellow Submarine
10. října 2018 vyšla limitovaná edice výročního vydání filmu Yellow Submarine. Stylový box obsahuje repliku vstupenky na premiéru filmu, čtyři plakáty, pět placek, model žluté ponorky, obrázkovou knížku a další předměty. Hudební ani video nahrávky
toto balení neobsahuje.

Milý Pán triumfuje
Harrisonova My Sweet Lord je nejhranější skladbou vydavatelství Apple Records. Od roku 2000 byla vysílána
častěji než Lennonova Imagine i McCartneyho Hey Jude, která byla
před padesáti lety singlem číslo jedna. Celkem jí v britském rozhlasu
a televizi bylo věnováno 140 milionů vteřin.

Vrah Johna Lennona podesáté neuspěl

John Lennon Forever
7. září 2018 se v newyorském Central Parku konal oficiální
slavnostní ceremoniál Americké poštovní služby. V ten den
byl vydán nejnovější přírůstek do série Music Icons – známka John
Lennon Forever. Kromě Yoko Ono se Seanem Lennonem vystoupili se
svými projevy i Bob Gruen, jehož černobílá fotka Lennona z alba Wals
And Bridges (1974) posloužila jako podklad ke známce, a generální
ředitelka poštovní služby Megan J. Brennan.

Nyní třiašedesátiletý Mark David Chapman, vrah Johna
Lennona, se podesáté marně pokusil požádat o podmínečné propuštění. Oznámila to agentura AP. Soud žádost zamítl s
odůvodněním, že propuštění Chapmana by „společnosti neprospělo a
bylo by neslučitelné s její bezpečností“. Osvobozením vězně by soud
nejen „bagatelizoval vážnost jeho zločinu, ale ohrozil by i bezpečnost
lidí, protože na Chapmana by někdo mohl zaútočit ze msty nebo snahy se proslavit“. O propuštění může Lennonův vrah požádat znovu v
srpnu 2020.

Kytara George Harrison se prodala
Kytara, na kterou hrál George Harrison při posledním vystoupení Beatles v Cavern Clubu, se vydražila v aukční
síni Gardiner Houlgate (poblíž Bristolu) za 347 200 liber. Harrison používal Maton Mastersound MS-500 během vystoupení v červenci a
srpnu 1963 po dobu, co měl svého Gretsche v opravě.

Začal v Hamburku

Klaus Voormann, legendární hudebník, kamarád Beatles
a autor ikonického obalu Beatles alba Revolver, uspořádal
koncem září 2018 v rámci hamburského festivalu Reeperbahn výstavu věnovanou jeho tvůrčí práci zahájené v roce 1958 právě v Hamburku. Hlavním poutačem byla nová kniha Klaus Voormann - It started
in Hamburg, vydaná u příležitosti jeho 80. narozenin.
George s Maton Mastersoundem

McCartney v Evropském parlamentu
Paul McCartney zaslal Evropskému parlamentu otevřený
dopis, v němž žádá o změnu článku 13 směrnice EU o
autorských právech. Chce mít zaručeno, aby se tvůrci hudby a filmu
odměňovali spravedlivě v digitálním světě.

Nejznámější ruský fanoušek Beatles zemřel
Kolya Vasin byl všeobecně považován za největšího fanouška Beatles v Rusku. Beatlemaniak, který na počest
skupiny změnil svůj byt na muzeum a nebál se pronásledování v sovětské éře, kdy komunistické orgány viděly populární západní hudbu
jako podvratnou, zemřel v Petrohradě ve věku 73 let.

Přírodní Sir Paul
Šestasedmdesátiletý Beatle si přestal barvit vlasy. Svou
šedou kštici ukázal Paul McCartney 6. září 2018 na populární The Tonight Show s Jimmym Fallonem, kde propagoval své nové
album Egypt Station. O den později si připravil pro pár hostů a fanoušků utajený mini koncert na nádraží na newyorském Manhattanu.

John Lennon v muzeu
U příležitosti vydání známky John Lennon Forever v USA
byla v Národním poštovním muzeu ve Washingtonu D. C.
otevřena 7. září 2018 výstava dosud vydaných známek US Postal
Service Music Icons. Kromě nového Lennona lze spatřit Johnnyho
Cashe, Raye Charlese, Jimiho Hendrixe, Janis Joplin, Sarah Vaughan či Elvise Presleyho. Součástí expozice je i Zelené album Lennonových dětských známek, obsahující na 150 stranách 565 známek.
Výstava má trvat do 3. února 2019.

McCartneyho Mini Cooper prodán
Automobil Mini, vlastněný Paulem McCartneym, byl prodán na automobilové aukci za 182 tisíc liber. Vůz pro
McCartneyho objednal Brian Epstein. V roce 2001 prošel kompletní
renovací. Poté byl vystaven v muzeu Sarasota Classic Car.

Další legenda odešla

2. října 2018 zemřel ve věku 72 let bývalý spolupracovník
Beatles, zvukový mistr Geoff Emerick.

Luboš Červený

