BEATLES SPOLU A PO...
PUBLIKÁCIE Z HUDOBNÉHO ODDELENIA
Beatles...a byla hudba
Tim Hill
Unikátní rozsáhlá obrazová publikace o nejslavnější světové
hudební skupině. Kaleidoskop článků a novinových výstřižků, jež
mapují dráhu Beatles od prvopočátku až prakticky do dnešních
dnů, kdy zbyli již jen dva ze slavných členů.

Link na knihu v katalógu knižnice

The Beatles všechny písně
Steve Turner
Víte, že melodie Yesterday přišla k Paulovi "sama", ale že s textem
se dost natrápil, a dokonce chvíli zpíval o míchaných vejcích? Nebo
že inspirací pro Johnovu Lucy in the Sky with Diamonds nebylo LSD,
ale obrázek jeho syna? Tušíte, proč Ringo napsal píseň o zahradě
chobotnice? A od čeho utíkal George, když skládal Here Comes the
Sun? Příběhy všech písní Beatles – největší kapely všech dob –
můžete mít teď v jedné knize, spolu s kompletními texty a raritními
fotografiemi. Sledujte vývoj tvorby originálních tvůrčích osobností.
Skupin jako tato byla v téže době nejen v Liverpoolu spousta. Proč
zrovna Beatles? Otevřete knihu a zjistěte, co jedinečného v sobě
měli tihle kluci, že se stali nejzářivějšími hvězdami na nebi pop-music.
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Všetko, čo chceme povedať
David Sheff
V čase tohto veľkého rozhovoru mal John Lennon za sebou už
svoje najbúrlivejšie obdobia, pokusy o zmier s ostatnými bývalými
členmi
skupiny
Beatles
aj
nevšednú
rolu
„muža
v domácnosti“. So svojou povestnou sebaistotou v ňom vyjadruje
svoje najzrelšie a najúprimnejšie názory, ktoré aj dnes dokážu ľudí
pre svoju inakosť zaujať. Hovorí o bývalých členoch Beatles,
o hudbe všeobecne, o konvenciách v spoločnosti či o svojom
postoji k autoritám, politike a náboženstvu. Cez svoje nefalšované
reakcie a autoroveopisy situácií, v ktorých rozhovor postupne
vznikal, tak dostáva čitateľ jedinečný a komplexný pohľad do života
Johna Lennona tesne pred jeho smrťou v decembri 1980.
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Vzpomínky - John Lennon
Ono Yoko
U příležitosti 25. výročí Lennonovy předčasné smrti, vychází kniha,
která obsahuje vzpomínky lidí, jejichž život John Lennon ovlivnil,
a projevy úcty k jeho životu a dílu od lidí, jež i nadále ovlivňuje.
Kniha nabízí čtenářům málo známé a důvěrné informace o kulturní
legendě 20. století. K přispěvatelům patří: Bono, Joan Baez, Peter
Gabriel, Dennis Hopper, Elton John, Alicia Keys, Iggy Pop, Bonnie
Raitt, Carlos Santana, Pete Townshend a mnoho dalších.
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Paul McCartney: biografie
Philip Norman
Jaký je historicky nejúspěšnější skladatel Paul McCartney?
Nejuznávanější autor biografií hudebních legend ho vykresluje jako
složitého, nejistého workoholika, který má potřebu stále si něco
dokazovat. Autor se nevyhýbá ani tématům, jako je složitý vztah s
Johnem Lennonem, deprese po rozpadu Beatles nebo dojemná
smrt jeho ženy Lindy. To a mnohem více najdete v první a jediné
biografii schválené Paul McCartneym a jeho nejbližšími.
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Paul McCartney – rozhovory
Paul Du Noyer
Táto kniha je vyvrcholením dlhoročnej spolupráce autora s
McCartneym. Zahŕňa všetky ich spoločné rozhovory v pôvodnej
podobe – neupravované, len časovo zoradené podľa jednotlivých
období McCartneyho života a kariéry. Predstavuje jedinečnú
zbierku neprifarbených názorov a spontánnych reakcií hudobníka,
ktorého považujú za najúspešnejšieho hudobného tvorcu na svete,
a dáva čitateľovi možnosť dozvedieť sa o ňom aj o Beatles viac ako
kedykoľvek predtým. Rozhovory sú plné príbehov, ľudí a scén zo
zákulisia šoubiznisu. McCartney sa v nich vracia aj k takým
zlomovým momentom svojho života, akými boli jeho právne
ťahanice po rozpade Beatles, údajná súťaživosť s Johnom Lennonom či pády a úspechy
jeho sólovej dráhy.
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George Harrison: Za zamčenými dveřmi
Graeme Thomson
Kniha Za zamčenými dveřmi proto předkládá pohled na
Harrisonovu životní anabázi s patřičným odstupem a nadhledem,
tedy objektivně, bez snahy přiblížit muzikanta jiného, než jaký ve
skutečnosti byl, a už vůbec ne jako mytickou postavu.
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