Novinky

z beatlesácké rodinky
Hofnerka bude viset

Lennon na lopatkách

Brouci v Rusku

V rámci oslav 50 let Merseybeatu chce muzikant Bill Hart vytvořit The Mersey Sound
Wave (zvukovou vlnu) ze 100 kytar, které kdy hrály v Cavern Clubu. Ty by chtěl v
legendárních prostorách zavěsit pod strop
tak, aby vytvořily vlnový efekt. Po podání
inzerátu v Daily Postu mu již byly žádané
nástroje přislíbeny. Ale „klenotem na koruně“ by měla být baskytara Hofner Violin
podepsaná Sirem Paulem při jeho slavném
koncertu v Cavernu v roce 1999, a nyní vystavená v Cavern Pubu.

Frontman skupiny Take That, Gary Barlow,
porazil v žebříčku internetového portálu onepoll.com. nejúspěšnější skladatele
všech dob, členy legendárních Beatles.
Předchozí lídr této ankety John Lennon
obsadil tentokrát druhou příčku. V těsném
závěsu za ním se umístil jeho bývalý kolega Sir Paul McCartney. V první desítce se
nachází i frontman skupiny Coldplay Chris
Martin, zpěvák George Michael, či bývalý
člen skupiny Take That – Robbie Williams.

I když Beatlemánie v roce 1964 zachvátila
celý svět, neměla na to prolomit železnou
oponu. Jediný hudební vydavatel v Sovětském svazu ﬁrma Melodia tehdy proklamoval, že: „muzikanti jako tito, kteří se vrhají do
propasti hudebního poklesu, si nezaslouží
vycházet na sovětských deskách.“ Ovšem
undergroundová kultura vždycky našla způsob, jak objevit a šířit hudbu Beatles – i za
cenu nepříjemných perzekucí. Pašování
nahrávek Brouků do země bylo obvzlášť obtížné. Vinylová produkce byla pod přísnou
kontrolou a tak nezbývalo, než objevovat
náhradní řešení. Jedním z nich bylo používání rentgenových snímků jako hudebních
nosičů. Elektrické kytary byly sice také zakázané, ale domácí vynalézavost opět triumfovala. Jako snímače sloužily mikrofony
z telefonních sluchátek. Bohužel při tom
docházelo k obecně rozšířenému vandalství veřejných telefonních budek. Struny
pro basové kytary se používaly z klavírů.
Neobyčejné způsoby provázející ducha Beatles v Sovětském svazu v průběhu 60. let
zazněly v pořadu Paula Gambacciniho na
BBC Radio 4.

Budova Apple je na prodej
Pětipodlažní budova na londýnské Savile
Row 3 je na prodej. Její současní majitelé
očekávají cenu kolem 25 miliónů liber. Koncem šedesátých let ji koupila společnost
Apple Corps za půl miliónu liber. Střechu
budovy před čtyřiceti lety proslavil poslední
živý koncert Beatles.

Bill Hart s Paulovou Hofnerkou

Ringo v reklamě
Pod jménem Aviva bude působit několik
velkých známých pojišťovacích společností,
které si tak chtějí zajistit konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku. V rozsáhlé reklamní kampani vystupují světové celebrity,
které si na začátku své kariéry také změnily
jména – jako třeba: Ringo Starr, Bruce Willis, Elle Macpherson a Alice Cooper.

Dosud nespatření Brouci
Dvou a půl minutový ﬁlm zachycující Beatles ve Four Seasons Hotelu ve skotském
St. Fillans, během jejich turné v roce 1964,
byl nabídnut v aukci, která proběhla 3.
února v Cameo Auctioneers v Midghamu.
K prodeji však nakonec nedošlo, protože o
neozvučených 150 vteřin s Brouky neměl
nikdo zájem ani za vyvolávací cenu 4,800
liber.

Svatba na obzoru?
Paul McCartney se může ženit. Jeho přítelkyně Nancy se v prosinci rozvedla a tak
jejich sňatku podle Daily Mirror už nic nebrání.

Nový objev
Jen několik ulic od prvního liverpoolského
bydliště George Harrisona ve Wooltonu byl
nalezen zesilovač, který prý používali Beatles. Známý sběratel memorabilií, Stan Cargill, byl požádán o vyklizení jednoho skladu.
K jeho údivu objevil zesilovač VOX AC30,
stříbrný mikrofon, fotograﬁe a Beatles autogramy. Podle Sama Leache, který se skupinou v letech 1961 – 1962 spolupracoval,
je zřejmé, že se jedná o původní zesilovač,
který používali Beatles. Proti tomuto tvrzení
se však postavil dlouhodobý přítel Beatles
Tony Bramwell. Podle něj se jedná o kousek, který používala skupina Fourmost, jejíž
člen Brian O‘Hara bydlel nedaleko.

Savile Row 3ve Wenston-Super-

Inkvizitor Beatles zemřel
Jorge „Papito“ Serguera, kubánský šéf státního rozhlasu a televize, který do roku 1970
zakazoval vysílat cokoliv s Beatles, zemřel.
Jak však sám přiznal, v soukromí jejich
hudbu rád poslouchal.

Není kufr jako kufr
Cestovní kufr používaný Johnem Lennonem
v letech 1964 – 1966 byl v lednu na serveru
eBye vydražen za 8.200 dolarů. Poprvé byl
aukční síni Christies nabídnut v roce 1996
jako součást kolekce Cynthie Lennon.

Podpisy stále frčí
V anglickém Chippenhamu proběhla koncem února aukce memorabilií Beatles (podepsaná trička, knihy atd.). Za dva tisíce
liber bylo prodáno McCartneym podepsané
poděkování kytaristovi Mikeovi Frenchovi
za půjčení zesilovače – někdy začátkem
60. let.

Cestovní kufr Johna Lennona

Turné nebude

Beatles na Grammy

Beatles v obchoďáku

Sir Paul McCartney zrušil plánované světové koncertní turné, aby se mohl věnovat své
pětileté dceři Beatricii.

Paul McCartney letos na vrchol Grammy
nedosáhl. Přesto v rámci vyhlašování hudebních cen vystoupil. S Davem Grohlem,
frontmanem skupiny Foo Fighters, předvedli rannou beatlesovku I Saw Her Standing
There, při které Grohl hrál na bicí. Duch
Beatles se během večera objevil ještě při
vystoupení oceněné čtveřice Coldplay. Hoši
byli oblečeni podobně jako kdysi seržantovští Brouci. Bubeník Will Champion při
děkovačce zažertoval: „Děkujeme vám a
promiňte Sire Paule McCartney za to nestydaté použití oblečení Seržanta Peppera,
promiňte šéfe.“

Johny Anthony Signs vytvořil impozantní
graﬁku do výkladní skříně liverpoolského
obchodního domu HMV. Původní černobílá
fotograﬁe Beatles z roku 1960 byla zvětšena na 11 x 7 metrů. Hlavním záměrem bylo
představit jakýsi ikonický symbol hudebního
průmyslu v místě, kde celosvětově uznávaná skupina začínala.

Paul zklamal Paris
Na americkém udílení hudebních cen
Grammy oslovila Paris Hilton Paula McCartneyho se žádostí o nazpívání společného
dueta. Sir Paul její nabídku zdvořile odmítl.

Ztracené snímky
V Americe bylo objeveno 3,500 dosud nezveřejněných fotograﬁí Beatles a Rolling
Stones z let 1964 – 1966, kdy prováděli
úspěšnou britskou hudební invazi na tento
kontinent. Snímky pořídil Bob Bonis, tehdy
jejich U. S. cestovní manažer. Jeho archivní
skvosty byli od 4 března do 14. dubna vystaveny v newyorské Not Fade Away Gallery pod názvem The British Are Coming: The
Beatles and The Rolling Stones 1964-66.

Církev vs. Imagine
Zástupci církve kritizují chystanou akci, která se má odehrát 13. května v Liverpoolu.
Zvony na tamní Anglikánské katedrále v
tento den zahrají na zahájení festivalu Futuresonic Lennonovu píseň Imagine. Církvi
vadí, že se v textu písně zpívá o tom, že neexistuje nebe a náboženství. Generální sekretář The Church Society to upřesnil slovy:
„Proč dovolit hrát v místě bohoslužby hudbu
stvořenou někým, kdo nenáviděl víru?“

McCartney rekordmanem

Bob Bonis - Ringo s Johnem

Legenda Cavern Clubu
Patrick „Paddy“ Delaney, známý po celém
Liverpoolu jako vrátný v Cavern Clubu,
kde působil od jeho otevření plných 13 let,
zemřel ve věku 77 let. Byl proslulý svým
smokingem a přísným dodržováním pravidel slušného odívání návštěvníků tehdy
převážně jazzového klubu. Nebylo divu, že
s ním měli často potíže džínoví rebelové
John Lennon a George Harrison. Přesto,
jak vzpomíná „Paddyho“ syn, “tatínek časem ochabl a Johna si oblíbil. Často spolu
zašli na skleničku přes ulici do Grapes“.

Nahrávejte v Abbey Road!
Fanoušci Beatles si nyní mohou zahrát ve
svém obývacím pokoji na studiová piana z
Abbey Road. Vývojáři z Propellerheads totiž
vyvinuli speciální software, který obsahuje
nástroje, mixážní pulty a mikrofony, které
používala skupina Beatles při nahrávání
ve studiu Abbey Road v šedesátých letech.
Mezi nástroji se objeví také Mellotron Model 400 použitý v písni Strawberry Fields
Forever a piano Steinway z roku 1905, které zaznělo v písni Lady Madonna. Hudební samply byly nahrány přímo ve slavném
Studiu 2, kde nahrávali Beatles. Verze programu Reason 3.0 pro domácí použití bude
stát 199 EURO a nese název Abbey Road
Keyboards ReFill. K dispozici bude na dvou
DVD v 16-bitové a 24-bitové verzi a obsahovat bude čtyřicetistránkový manuál.

Lístky na koncert Paula McCartneyho, který
se uskuteční 19. dubna v americkém Las
Vegas, se vyprodaly během sedmi vteřin.
Na vystoupení v hotelu Hard Rock bylo k
dispozici 4.000 vstupenek. Prodávaly se 14.
února a mizely rychlostí 600 kusů za vteřinu, což může být podle pořadatelů světový
rekord. Hard Rock Hotel si objednal bývalého Beatla na úvodní vystoupení ve svých
nových prostorách nazvaných Joint. „Důvodem, proč McCartney s tímto vystoupením
souhlasil bylo, že chtěl klasickou starou
rockovou show s minimálním počtem míst k
sezení,“ uvedl pro Las Vegas Sun víceprezident Paul Davis.

Zákulisní Beatles
U příležitosti 40. výročí posledního živého
vystoupení Beatles na střeše Apple budovy
na Savile Row byla 12. března v londýnské
Getty Images Gallery otevřena výstava nejlepších zákulisních fotograﬁí skupiny. Sbírka z období 1963 – 1970 zahrnuje snímky
pořízené během natáčení ﬁlmů A Hard
Day’s Night a Help, společně se sérií snímků fotografa Roberta Whitakera, který Brouky doprovázel na jejich turné po Japonsku
v roce 1966. Vystavena jsou také memorabilia, jejichž hlavním trhákem je Lennonova
kytara Rickenbacker.

Výloha HMV

Magistrát z Beatles
Na liverpoolské Hope University bude možné získat titul magistra z oboru Beatles.
Kurz se skládá ze čtyř 12týdenních přednáškových cyklů zakončených disertací.

Další hvězda pro Harrisona
George Harrison bude mít od 14. dubna
vlastní hvězdu na známém chodníku slávy
před budovou Capitol Records. Oznámila to
hollywoodská obchodní komora. Očekává
se, že odhalení se zúčastní i manželka Olivia se synem Dhanim.

Hillary Clinton o Beatles
Americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton přiznala v rozhovoru pro indonéskou televizi, že její nejoblíbenější skupinou jsou Beatles a Rolling Stones. I Want
To Hold Your Hand na ni tehdy působila jako
hymna, ale pořád nejvíc miluje Hey Jude.
Dvojici Lennon a McCartney považuje za
geniální skladatele a je ráda, že mohla prožít tu dobu.

Nejlepší bondovka
Live And Let Die od manželů McCartneyových byla zvolena nejlepší bondovskou
písní. Rozhodlo o tom 23 procent hlasů v
internetové anketě pořádané hudební společností HMV na serveru getcloser.com.
Skladba zazněla ve stejnojmenném ﬁlmu
v roce 1973. Byla to osmá bondovská verze a zároveň první s Rogerem Moorem v
hlavní roli. Hity Goldﬁnger a Diamonds Are
Forever v podání Shirley Bassey se musely
spokojit s druhým a třetím místem.

Dhani chce prodávat Beatles
Dhani Harrison představil svou novou vizi.
„Každým dnem přicházíme o spoustu peněz,“ prohlásil v jednom rozhovoru. A nabídl řešení. Chce zprovoznit vlastní projekt
internetového obchodu, který by prodával
hudbu Beatles.
Paul s krejčími v Tokio Hilton

Luboš Červený

