z beatlesácké rodinky
Filmová Let It Be jako dárek

Paul McCartney přiznal, že u příležitosti 50. výročí vydání
alba Let It Be se plánuje vydání jeho remastrované filmové
verze. V roce 2020 by tak konečně mohl dlouho očekávaný film vyjít
na DVD a Blu-Ray. Měl by obsahovat i dosud nezveřejněné záběry.

Kostelní sbor hledá zpěváky

Kostel svatého Barnabáše na rohu Smithdown Road a Penny Lane v jižním Liverpoolu hledá do svého sboru nové
zpěváky všech věkových kategorií. V kostele zpíval jako kluk Paul
McCartney.

Studio George Martina v ruských rukou
Světově proslulá londýnská AIR Studios původně založená
Sirem Georgem Martinem v roce 1969 změnila majitele.
Koupil je ruský obchodník, který také vlastní britský fotbalový klub
Bournemouth.

Seržant Pepř nejoblíbenějším albem Britů
Beatlesácký Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band z roku
1967 byl vyhlášen nejoblíbenějším albem britských posluchačů. Na druhém místě se umístila Adele 2 (2011) a třetí příčka patří
Oasis a jejich (What’s The Story) Morning Glory? (1995).

McCartney mezi svatebčany
Paul McCartney při projíždce na kole po koncertě ve Winnipegu narazil na svatební společnost fotící se u řeky
Red River. Byl poznán a požádán o společné foto. Souhlasil a s novomanžely s úsměvem zapózoval.

Modernizace okolí Mathew Street
Tým odborníků na obnovu světově proslulé liverpoolské
oblasti kolem Mathew Street připravuje novou urbanistickou vizi, zahrnující také sousedící Williamson Square. Město spojené
s průmyslem Beatles, který přitahuje ročně 800 tisíc návštěvníků, jim
chce nabídnout odpovídající kvalitu služeb.

Hard Day‘s Night v Newcastle
9. října 2018, v den narozenin Johna Lennona, otevřel
Mark Curran na King Street v Newcastlu více podlažní bar
s názvem Hard Day‘s Night. Velký fanda liverpoolských Fab Four si tak
splnil svůj sen. V tematicky zaměřeném podniku nechybí repliky přechodu Abbey Road nebo schody do Cavern Clubu. Bar s restaurací
pojmenovanou po Brianu Epsteinovi již navštívili Pete Best a členové
The Quarrymen, a líbilo se jim tam.

Ringovo Tour 2019
Ringo Starr plánuje na rok 2019 turné se svým All Starr
Bandem. Koncertní šňůra, oslavující 30 let působení kapely, odstartuje 21. března v kalifornském Valley Center a skončí 1. září
v Los Angeles. Mezi tím Starrovci potěší od 27. března do 11. dubna
fanoušky v japonských městech Fukuoka, Hirošima, Tokio, Kórijama,
Nagoja a Ósaka. Od 1. srpna se bude Ringo pohybovat po Kanadě a
Spojených státech: Windsor (Ontario), Chicago (s Beach Boys), Nashville, a nakonec Greek Theatre v LA. Na podzim 2018 také vyšla v
limitované edici další Ringova knížka Another day in the life.

Video Back In The USSR
V rámci vydání remastrovaného Bílého dvojalba, připomínajícího 50. výročí projektu Beatles, se mohli fanoušci také
pokochat novým videoklipem remastrované písně Back In The USSR.

Opět novinka z Pro-Jet
Nejnovější gramofon s tematikou Beatles od společnosti
Pro-Ject oslavuje 50. výročí Bílého alba výrobkem pojatým
kompletně v bílé barvě. Cena 1500 Euro.

George Harrison fond pro UNICEF
Fond George Harrisona, který kytarista Beatles založil po
průkopnickém koncertu pro Bangladéš (1971), spolupracuje s UNICEF USA, fondem zajišťujícím humanitární pomoc pro děti
v krizi. Nyní se zapojil i Ringo Starr. Zájemci o pomoc dětem mohou
přispět k šíření míru a lásky na Ringově facebookovém profilu.

Koncert pro bezdomovce
Paul McCartney plánuje charitativní koncert ve Vicar Street v Dublinu. Výtěžek má být věnován na pomoc bezdomovcům. Majitel koncertního sálu, Harry Crosbie, uvedl, že poprvé
přišel s nápadem, když se setkal s Paulovou dcerou Stellou na párty
v Londýně.

Beatlemania se vrací!

Zloděj Lennonových memorabilií
Berlínská prokuratura obvinila 59letého Erhana G. z krádeže a podvodu. Toho se měl dopustit, když nejprve s
komplicem (bývalým řidičem Yoko Ono) odcizili v New Yorku předměty patřící Johnu Lennonovi a v roce 2014 se je pokusili prodat přes
aukční dům v Berlíně. Šlo o dopisy, ilustrace, nahrávku koncertu Beatles, pár Lennonových brýlí, a hlavně poslední deník Johna Lennona.
Zadržené položky byly předány právnímu zástupci Yoko Ono.

Žlutá ponorka pro děti

Stern Pinball, výrobce hracích automatů v Severní Americe, přichází s limitovanou edicí ála Beatles. Do prodeje
půjde pouze 1964 kusů jako pocta roku, kdy Beatles dobyli Ameriku.
Hra bude k dispozici ve třech sériích. Diamantová edice je nejobtížnější herní variantou a bude k mání jen 100 kusů. Platinové varianty
se vyrobí 250 kusů a zlatých bude 1614. Stroje obsahují osm oblíbených písní Beatles: A Hard Day‘s Night, Can’t Buy Me Love, Ticket To
Ride, All My Loving, Help, Drive My Car, It Won’t Be Long a I Should
Have Known Better. Hra také obsahuje ikonické představení v Ed Sullivan Show. 100 diamantových skříní je očíslováno, 250 platinových
je očíslováno a certifikováno. Přístroje jsou opatřeny tří kanálovým
zvukovým systémem s vysokou věrností, o němž se říká, že je třikrát
výkonnější než audio systémy předchozích generací. U diamantové
edice se předpokládá, že by mohlo jít o nejdražší pinball stroj všech
dob. Chicago Business Journal uvádí, že zlatá varianta má doporučenou maloobchodní cenu 7.999 USD.

Licenční agentura Caroline Mickler Ltd. uzavřela jménem
Apple Corps. smlouvu s distributorem hudebních nástrojů
JHS, aby vytvořil sadu strunných nástrojů a příslušenství pro malé
děti. Vše ve stylu filmu Yellow Submarine. Má se jednat o ukulele, malé
kytarky, struny, trsátka, popruhy a pouzdra.

Vegetariánský bubeník
78letý Ringo Starr odhalil tajemství, jak zůstat stále mlád
a být plný energie. V rozhovoru pro magazín Rolling Stone
na dotaz, jak to dělá, odpověděl: „Myslím, že aktivita mě udržuje stále
mladým.“ A dodal, že pracuje s trenérem, ale významnou roli hraje
také dieta. Zdůraznil, že holduje vegetariánské stravě a brokolici má
v každém jídle.

Svíčku jsme zapálili
29. listopadu 2018 uplynulo 17 let od úmrtí George Harrisona a o rok méně od slavného vzpomínkového Koncertu
pro George, který se uskutečnil v londýnské Royal Albert Hall. I my,
čeští beatlemaniaci, stále vzpomínáme.

McCartneyho Freshen Up 2019
Paul McCartney naváže na současné turné Freshen Up
i v příštím roce. 3. prosince 2018 zveřejnil další zastávky
v Jižní a Severní Americe. V březnu 2019 se na něho mohou těšit
fanoušci v Chile, Argentině a Brazílii. Květen až červenec bude opět
patřit USA (Louisiana, Severní a Jižní Karolína, Kentucky, Indiana,
Wisconsin, Illinois, Arizona a Kalifornie).

Diamantová varianta

Místo Bag O’Nails The Court

Bývalý londýnský klub Bag O‘Nails, kde bývali častými
hosty i Beatles, se po rekonstrukci s nákladem dvou milionů liber stane novým členským klubem s názvem The Court. Otevřen
má být v únoru 2019.

Sir Paul vykraden

Bývalý londýnský klub Bag O‘Nails, kde bývali častými
hosty i Beatles, se po rekonstrukci s nákladem dvou milionů liber stane novým členským klubem s názvem The Court. Otevřen
má být v únoru 2019.

Omalovánky Lennon / McCartney

Crayola omalovánky přišly před vánoci s nabídkou nejoblíbenějších textů Lennona s McCartneym. Pro fanoušky
Beatles jsou připraveny dvě sady: Book / Marker a Deluxe s knihou,
zvýrazňovači a pastelkami. V době publikování byly sady v nabídce za
cenu 19,99 a 37,99 dolarů. Obě jsou k dispozici výhradně na Crayola.
com.

Wonderful Christmastime v Glasgow

Po osmi letech se Paul vrátil do skotského Glasgow. Během koncertu 14. prosince 2018 ho ve skladbě Wonderful
Christmastime doprovodil sbor čtyřiadvaceti žáků z místního gymnázia.

Norman Parkinson knižně

Acc Art Books vydalo 7. prosince 2018 knihu The Beatles:
London, 1963 s fotografiemi Normana Parkinsona. Ten se
s Beatles setkal v roce 1963 při nahrávání jejich druhého alba With
The Beatles. První sérii portrétních snímků vytvořil v hotelu President
na londýnském Russell Square, kde Beatles bydleli. Pak je fotil 12.
září 1963 ve studiu Abbey Road. Brouci tenkrát nahrávali Hold Me
Tight, Don’t Brother Me, Little Child a I Wanna Be Your Man. Kniha má
176 stran a momentální cenu 22 dolarů.

Žlutá ponorka jako bar

Zcela nový bar byl otevřen v liverpoolské Cains Brewery
Village. Beatles inspirované prostředí je umístěno uvnitř
žluté ponorky. Ta má zajímavou minulost. Sloužila například jako rekvizita ve filmu Hon na ponorku. Pak ji stávající majitel odkoupil od
společnosti Paramount Studios a umístil jako plovoucí hotel v Albertových docích.

McCartney a Starr opět spolu

V neděli 16. prosince 2018 se k McCartneymu přidal během jeho londýnského koncertu v O2 aréně Ringo Starr. S
dalším prominentním hostem, Ronniem Woodem z Rolling Stones, si
společně zahráli beatlesáckou Get Back.

Problém s bezdomovci v Livouši

Jako převážně žebráky nebo drogově závislé označil majitel Beatles shopu na liverpoolské North John Street osoby,
které ho přiměly vyvěsit na dveře jeho The Gallery ceduli upozorňující
na soukromý majetek a zakazující pospávání před tímto prostorem.
Opatření našlo mezi místními jak příznivce, tak i odpůrce.

Dosud nespatřené seržantovské návrhy

Nevyužitá umělecká díla holandské umělecké skupiny The
Fool se objevila v nabídce aukčního domu Sotheby’s. Ve
sbírce nechyběla ani psychedelická malba vytvořená pro album Sgt.
Pepper Lonely Hearts Club Band.

Další John na zdi
Letos v říjnu se na Lennonově zdi v Praze objevila nová
Johnova tvář v nadživotní velikosti. Je dílem kanadsko-českého umělce Davida Strauzze, pracujícího technikou namáčení
štětce do barvy a vytváření obrazu pomocí kaněk, které se vrství vedle sebe, až dohromady vytvoří komplexní dílo. Na dvou přiložených
snímcích můžete posoudit, jak vypadalo dílo v den vzniku, a pak po
cca čtrnácti dnech. Kam vyznavači graffiti dosáhli, tam až je John
počmáraný. A to i 8. prosince 2018.

Luboš Červený
a současný stav

Obraz s autorem

