Rudý Speciál
Pár slov úvodem
V rukou držíte poslední číslo Rudého Speciálu pro
rok 2000. Tímto vydáním se završil pátý rok existence fan
klubu Tornádo Queen. Za těch neuvěřitelných pět let jsme
pro Vás připravili 29 zpravodajů Rudý Speciál, což je celkově 696 stran na kterých bylo otištěno 45 reportáží, 300
fotografií, 23 křížovek, 58 textů.... Mimo to proběhli 3
tři výroční vzpomínkové akce. Vám čtenářům a členům klubu
patří náš dík. Vážíme si Vašich kladných ohlasů a Vašeho
zájmu o aktivity klubu. I v dalších letech se budeme snažit
Vaši důvěru nezklamat a věříme, že „rodina“ našeho klubu,
čítající v současnosti přes 100 členů, se bude neustále
rozšiřovat. Celá redakce Vám lehce opožděně přeje veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2001 plný skvělé hudby Queen.
Třetí setkání milovníků Queen a členů FC Tornádo
Queen akce Vzpomínka na Queen, je za námi. Všichni, kteří
jste na Opatově byli, mi dáte za pravdu, že atmosféra byla
báječná a že naši hosté dokázali vytvořit skvělý program.
Díky za Vaší účast a Vaše nadšené ohlasy. Podrobnou reportáž z akce najdete na straně 10. Už nyní připravujeme vzpomínku na příští rok, která by se tentokrát měla nést ve
velmi slavnostním duchu, neboť si budeme připomínat již
desáté výročí Freddieho smrti.
Od nového roku se zvyšuje poplatek za členství
v klubu na sumu 150 Kč/rok. K tomuto nepopulárnímu kroku
jsme nuceni přistoupit v důsledku přechodu na kvalitnější
tisk našeho časopisu. Zvýšený poplatek zaplatíte až při
prodlužování Vaše členství. Rozhodně tedy nemusíte nic
doplácet. S posledním vydáním časopisu, které máte předplaceno, dostanete složenku k zaplacení členského příspěvku.
Prosíme, neposílejte nám peníze složenkou „C“. Pokud by
jste složenku nedostali, kontaktujte redakci.
(kl)

Queen na síti sítí
The
Official
Cozy
Powell
Home
Page
–
http://www.cozypowell.com – 5. dubna 1998 zemřel při
autonehodě jeden z nejlepších bubeníků rockové historie
Cozy Powell. Muž, který hrál s takovými skupinami jako
jsou Black Sabbath, Rainbow, Whitesnake a v neposlední
řadě se podílel na sólových nahrávkách a koncertech
Briana Maye. Tyto oficiální stránky Vám tohoto výtečného
muzikanta přiblíží na mnoha fotografiích, výpisem diskografie i biografie, dozvíte se zde i aktuální informace
a zapojit se můžete do diskusního fóra. Velká část stránek je věnována vzpomínkovému koncertu na Cozyho. Na
většině fotografií je Brian, který byl na tomto koncertu
jedním z hlavních aktérů. Cozy byl Brianův dobrý přítel
a jeho smrt jej velmi zasáhla.
Queen: The Secret Revealed – http://www.queensecret.com - Tuhle stránku jsem na síti objevil už dřív,
ale zatím jsem jí neprozkoumal. Na první pohled mě zaujala její jednoduchá adresa, která většinou předznamenává, že půjde o stránku kvalitní, k prasknutí nabitou
informacemi. S chutí jsem tedy usedl k počítači

Rudý Speciál
Redakce
Česká
redakce:
Adresa:
Tererova 6,
149 00 Praha 4
Telefon:
(02) 791 22 71
E-mail:
redakce@
fcqueen.cz
Slovenská
redakce:
Adresa:
Viktor
Cotiofan
Narcisová 46,
821 01
Bratislava
Telefon:
(07)
43 29 42 30

a začal „odhalovat to tajemství“. Úvodní stránka nezklamala – nádherná
fotka Freddieho. Ale jinak nic. Není to však nic neobvyklého, některé
stránky mají takovýhle úvod. Když ovšem i další část stránky byla čistě
úvodní, začínal jsem mít k webu nedůvěru. S obavami jsem klikal na jediný odkaz What´s the story? Otevřela se třetí a poslední (!?!) stránka.
Zde už konečně byl nějaký obsah: informace o tom, že Bohemian Rhapsody
je song milénia, ukázka z posledního interview s Freddiem a jedna kapitola knihy. O jakou knihu se jedná a na jaké stránce se vlastně nacházím
jsem pochopil, až když jsem na konci stránky objevil odkaz „objednat
teď“. Hmm, ne všechny stránky na internetu, kdy jsou fotky Queen, se
musí věnovat této skupině. Tahle je pouze propagací knihy o Queen Secret
Revealed, kterou napsala Melina Richmond. Máte-li chuť si jí objednat
navštivte tuto stránku, jinak Vám návštěvu nedoporučuji. A já se příště
budu věnovat stránkám se složitější adresou, ale zajímavějším obsahem.
Mr. Mercury – www.mr-mercury.co.uk - určitě by si „Mr. Mercury“
zasloužil lepší poctu, než tu kterou je tato stránka. Tedy především co
se týká její grafiky - velmi jednoduchá a při pohybu myší přes odkazy
celá stránka divně poskakuje. Obsahově je to už lepší: fotogalerie (známé, ale i raritní a zajímavé fotky), diskografie (velmi jednoduchá, ale
přehledná), přehled vydaných knih o Queen (Secret Revealed tam najdete
také...), zvukové soubory ad. Za zmínku určitě stojí spousta rozhovorů a
článků z novin a časopisů (i s titulními stranami), jak staré tak nejnovější (např. s Mary Austin!). Jako snad na jediném místě na internetu
zde najdete ucelený přehled dosud vydaných známek Queen. Stránka určitě
stojí za shlédnutí.
(kl)
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Queenparáda
12. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Show Must Go On
Innuendo
Bring Back That Leroy Brown
Bohemian Rhapsody
Five & Queen: We Will Rock You
Is This The World We Created
I Want It All
Flash
Hammer To Fall
F. Mercury: Living On My Own

3/11
8/7
-/1
2/12
5/2
7/4
1/8
-/1
4/3
6/2

+
+
*
/
+
*
-

Novinky
1. F. Mercury & E. Howell: The Man From Manhattan (raritní duet, naleznete ho na F. M. The Solo Collection)
2. You Don´t Fool Me (singl z alba Made In Heaven)
3. Life Is Real (Song For Lennon)
Je tu konec roku a tím i losování výhry slibované na začátku roku, a to
kolekci propagačních materiálů z turné Another World. Tuto krásnou výhrou se může chlubit Andrea Tlustá z Vyškova. Blahopřejeme výherkyni, a
soutěžte i nadále o super výhru. O kterou půjde prozradíme v příštím
čísle. Do slosování postupují Martin Černý a Tomáš Hampejsek.
(fk)
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Co je nového?
18. listopadu 2000 se Brian May oženil!!! Jeho vyvolenou je samozřejmě Anita Dobson. Ke sňatku se rozhodli po dlouhých dvanácti letech
vztahu. Obřad se konal na Richmondském městském úřadě, za účasti asi
dvaceti blízkých přátel (bohužel mezi nimi chyběl John Deacon). Brianovi
šel za svědka Roger Taylor a Anita byla předána svým švagrem Michaelem
O´Neillem. Hostinu uspořádali v restauraci na Kensington High Street,
kterou má Brian moc rád a už několik let je tam častým hostem. Po svatbě
odjeli novomanželé na romantickou dovolenou do Itálie. Chcete-li Brianovi a Anitě poslat blahopřání (pokud možno v anglickém jazyce) adresujte
ho na naši poštovní nebo e-mailovou adresu a budou předány společně za
členy FC Tornádo Queen.
12. prosince byli v New Yorku oznámeni umělci, kteří budou v 19.
března na slavnostním večeru uvedeni do Rock´n´rollové síně slávy. Skupina Queen byla vybrána po boku Michaela Jacksona, Aerosmith, Paula
Simona a dalších a to již po dvou letech „způsobilosti“. Do síně slávy
se totiž může zpěvák, nebo skupina dostat minimálně 25 let po vydání
prvního alba. Rock´n´rollová síň slávy je skutečně prestižní záležitostí
a Brian May se přiznal, že je velmi poctěn, že skupina Queen do ní
vstoupí. Na otázku, jak bude vypadat jejich vystoupení, které je jednou
z tradicí vstupního ceremoniálu, May řekl: „Uvažuji o několika nápadech.
Bylo by hezké se spojit se skupinou Aerosmith - to je jeden z plánů,
který jsem měl. To je něco, co se nikdy nestalo. To může být dobrý nápad.“
Opět se v médiích objevili fámy o tom, že Robbie Williams se
stane novým zpěvákem Queen. Tentokrát v souvislosti s plánovaným festivalem Rock In Rio, který se uskuteční v lednu v Brazílii. Skupina Queen
by se měla festivalu zúčastnit a Brian se v dopise pro magazín britského
fan clubu zmínil, že se těší na spolupráci s někým dalším na této akci.
Tuto zmínku dala média do souvislosti s Williamsovým výrokem, že by rád
stál v čele skupiny Queen a že považuje Freddieho za svůj idol. Svérázné
tvrzení sdělovacích prostředků také podpořil fakt, že Brian a Roger byli
spatřeni téměř na všech koncertech Williamsova nedávného britského turné. 13. prosince Brian na tyto zprávy zareagoval a vydal prohlášení, ve
kterém vše popřel. „Nuže, budu k vám upřímný“, řekl May. „Hovořili jsme
s Robbiem a neustále jsme laškovali. Máme ho rádi. Podstrkovali jsme si
různé nápady, ale nic se zatím nerozhodlo, takže jestli uvidíte něco v
tisku, tak dělá někdo ukvapené závěry. Myslím si, že je to báječný komik, jeden z mála, které jsem viděl v poslední době vyniknout v Anglii.
Je jich velmi málo a je těžké je najít.“ To vysvětluje účast na Robbieho
koncertech. Brian dodal: „V této chvíli nic neplánujeme.“
13. 11. vyšlo Platinum Collection. Jde o box set obsahující alba
Greatest Hits 1 – 3. Další box set se plánuje k vydání na příští rok.
Půjde o kolekci obsahující archivní materiály. Tedy něco jako Freddie
Mercury - The Solo Collection, tentokrát s písněmi Queen. Nebude ovšem
jeden box set, ale hned celá série čtyř nebo pěti. Takže si připravte
peněženky.
(kl)
V této rubrice jsou použity informace agentury InfoNet, z časopisu OIQFC a mnoha internetových stran o Queen.

Freddie Mercury – The Solo Collection
23. října 2000 vydala firma EMI Parlophone – Mercury Songs Ltd.
kolekci nazvanou Freddie Mercury Solo Collection. Po dlouhé době se na
trhu objevilo něco skutečně extra. Lidé okolo Queen prošli archivy a
k uším fanoušků se dostali skvostné materiály. Kolekci lze přirovnat

k někdejšímu Complete Works či nedávné vitríně obsahující všechna alba
Queen.
Box set je obrovská luxusní kniha v barvě bronzu. Na obálce je
vsazena fotografie a vyryt Freddieho podpis. Kniha má svůj obal – speciální kazetu ve stejné barvě a stejným podpisem. Na vnitřních stranách
desek jsou vsazeny kompakty.
120 stran křídového papíru obsahuje velmi podrobné informace ke
kompaktům a především desítky krásných fotografií zobrazující Freddieho
od dětství přes období největší slávy Queen až k fotografiím ze sólových
videoklipů. Velká část z nich jsou snímky raritní a veřejnosti dodnes
neznámé.
Hlavním obsahem Freddie Mercury Solo Collection je 10 CD (digitálně remastrovaných) a 2 DVD. První tři CD jsou alba Mr. Bad Guy, Barcelona a The Great Pretender (Freddie Mercury Album). Pro skalní fandy
tedy nic nového (snad jen Mr. Bad Guy, které u nás nevyšlo). Na dalších
dvou
kompaktech
jsou
seřazeny
všechny
Freddieho singly
i
s B-stranami.
Nechybí
nahrávky
vydané
pod
pseudonymem
Larry
Lurex.
Šestým
kompaktem
jsou
instrumentální
verze
některých písní (především
z alba
Barcelona).
Nejzajímavější
jsou
tři
kompaktní disky obsahující
rarity. Najdete zde spoustu
demo,
a
capella
či
instrumentálních
verzí
známých
písní,
různé
remixy
nedodělané či nepovedené verze
apod. Nechybí ani skladby, které
se nevešly na alba či písně
vzniklé při Freddieho spolupráci
s jinými
umělci.
K raritám
největším patří pre-Queen songy
se skupinami Ibex a Wreckage. Poslední CD obsahuje rozhovory, které
Freddie poskytl Davidu Wiggovi v období 79 – 87. Majitele DVD přehrávačů
jistě potěší přítomnost dvou DVD disků. První je věnován 11 videoklipům
a druhý přináší nový dokument The Untold Story
z dílny dua Torpedo
Twins. Kompletní tracklist kompaktů naleznete v RS 4/2000. Nevýhodou je,
že některé písně jsou na kompaktech dvakrát ve stejné verzi (album a
singly).
Kolekce je svým rozsahem určena především pro opravdové milovníky Freddieho. Pro ostatní obdivovatele Freddieho připravili vydavatelé
Freddie Mercury Solo obsahující alba Mr. Bad Gay, Barcelona a Bonus CD
na němž jsou singly na těchto albech neobsažené. Mini-kolekce se velmi
dobře prodává a v britském albovém žebříčku dosáhla 22. příčky.
Další doplňkem k box setu, který vyšel zvlášť, je videokazeta
Freddie Mercury The Video Collection obsahující shodné videozáznamy jako
stejnojmenné DVD v kolekci.
Výborně zpracované informace o kolekci najdete na oficiální internetové stránce skupiny Queen – www.queenonline.com/freddie .
V českých obchodech se kolekce dá sehnat velmi těžko. Pro objednání doporučujeme internetový obchod Albumcity.cz (www.albumcity.cz),
který je velmi spolehlivý a hlavně nabízí kolekci za cenu 5490 Kč (doporučená cena je 6500 Kč). Nemáte-li přístup k internetu, obraťte se na
redakci a mi objednávku vyřídíme za Vás.
(kl)
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Hot Space

Počátkem 80. let vychází album s názvem Hot Space. Obsahuje jedenáct nových skladeb a svou kontroverzností okamžitě
vyvolává prudkou výměnu názorů jak mezi fanoušky, tak mediální
kritikou.
Album vyzařuje jasnou nepřehlédnutelnou změnu nejenom
v orientaci, ale hlavně ve stylu. Odklon od jejich až dosud,
snad až na výjimky, klasického stylu hard rocku, se stává zklamáním a nepřekousnutelným problémem pro příznivce Queen, kteří
trvali na rocku a nový styl v duchu disca rezolutně odmítali.
Queen se však snažili hledat nové směry a možnosti, výsledkem je
deska plná experimentů s rytmikou, basou a bicími. Brianova brilantní hra na kytaru tu
byla
víceméně
zastíněna
všudypřítomným
syntezátorem, zato naopak
Freddieho
hlas
výrazně
dominuje.
Skupina
si
libovala
v objevování
nových zvuků, sám Brian
prohlásil, že Hot Space je
pokusem o pořádné využití
funku. Je to styl, kterému
rychle propadnete a také ho
rychle opustíte, odtud i
pramení název desky Hot
Space jako Horký Vzduch.
Mnoho fanoušků bylo náhlou
změnou
stylu
zaraženo,
přesto mělo album úspěch a
získalo si i přízeň tisku.
Zejména
písní
Under
Pressure,
která
vznikla
náhodou
z jedné
návštěvy
Davida
Bowieho
v jejich
nahrávacím
studiu
v Montreux. Díky spolupráci
těchto dvou hudebních veličin vznikla typická taneční
píseň
s jednou
s nejúchvatnějších basových
linek (která bude později
ještě
mnohokrát
kopírována).
Skladba
se
stala
okamžitě
hitem
a
sháněli ji jak příznivci
Queen,
tak
i
Bowieho.
Dalšími celkem úspěšně přijatými skladbami se staly,

elektronicky dobře vyvážená Body Language a Brianova dojemná
balada Las Palabras De Amor. Hůře už dopadla píseň Black Chat,
kterou kritika smetla slovy: „Snad je to parodie na disco a člověk váhá, jestli to Freddie myslel vážně“. Podobně dopadla i
Taylorova Calling All Girls.
Z naší
malé
průzkumné
anketky „Jak se Vám líbí album
Hot Space a zda Vám připadá
kontroverzní?“,
ale
jednoznačně
vyplívá,
že
ho
považujete
za
nedělitelnou
součást
z tvorby
skupiny
Queen,
za
věc
ojedinělou,
neopakovatelnou a originální.
Přestože většinou nefiguruje
na
horních
příčkách
Vaší
oblíbenosti,
přijali
jste
album, byť někdo s rozpaky a někdo s nadšením. Všem zúčastněným
děkujeme za jejich zajímavé příspěvky.
Myslím si, že Hot space je výborné album a je na něm
spousta dobrých písniček třeba kontroverzních, ale i pěkných
(moje oblíbená je Las Palabras de Amor). Je propracováno velice
dobře a jsou tam skvělé písničky, které jsou známy (jejich melodie) dodnes (Calling All Girls, Under Pressure, Song For Lennon
aj.). Bylo oblíbené jak u mých rodičů, tak u mne, což svědčí o
kvalitě.
Daniel
Zarazil mně názor,
že album Hot Space
je kontroverzní. To
přece
nemůže
být
pravda
(dle
mého
názoru),
to
je
přece jejich ničím
neovlivněná
a
s ničím
nesrovnatelná
hudba, to se prostě
nedá jinam zařadit
než k nim. To bych
více
za
kontroverzní
považoval album The
Works, kde celkem opouští svůj styl a tíhnou mírně řečeno lehce
k disku. Ale buďme rádi za všechna jejich alba a nehledejme na
nich nic pro skupinu Queen nenormálního. Prostě byli jedineční a
těžko to kdy nějaká kapela zopakuje.
S pozdravem věrný fanoušek Béďa
(*ps*)
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Maurice Bejart – Ballet For Life
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V lednu 1997 mělo svou světovou
premiéru představení Ballet For Life
v provedení světoznámé baletní skupiny,
která nese název Béjart Ballet Of
Lausanne. Režie se ujal Maurice Béjart
(na snímku) osobně. Premiéra proběhla
v Paříži v proslulém Théâtre de Challot
za účasti mnoha společenských celebrit,
mimo jiné Madame Chiracové, Eltona
Johna a třech pozůstalých členů skupiny
Queen. Za zmínku také stojí, že kostýmy
navrhoval Béjartům dlouholetý přítel
Gianni Versace, který tragicky zahynul nedlouho po premiéře. O
hudební podklad se postaraly skladby z bohaté hudební nabídky
skupiny Queen a 4 ukázky z díla W.A. Mozarta.
Velmi silně pohybem nabité dílo čerpá inspiraci ze života
Freddie Mercuryho a Jorge Donna. Jorge byl předním tanečníkem
zmíněné společnosti a stejně jako Freddie Mercury podlehl ve 45
letech AIDS. Tancem se snažím Béjart lidem přetlumočit řadu lidských pocitů – bolest, lásku, strach, naději, náladu, ale i pocit ztracenosti a beznaděj. Silně emotivní je i začátek celého
představení, kdy se za průhlednou bílou oponou představuje celý
ansámbl baletu. Za tichého doprovodu písně It´s A Beautiful Day
se všichni pokloní a představení může začít. Velmi zvláštním
momentem je i naprosté ticho, které se v jeden moment děje rozhostí. Do tohoto mrtvolného klidu začíná na obrovském plátně
v pozadí jeviště projekce filmu o J. Donnovi. Jako podklad byla
použita živá verze I Want To Break Free z Wembley (1986). Kombinací hlasu F. Mercuryho a tance J. Donna atmosféra vrcholí. Oba
umělci byli neskonalými obdivovateli baletu a je škoda, že se
mohou
setkat
pouze
tímto
prostřednictvím.
Celý
balet
je
založen
na
pocitech, souznění a pochopení a hlavně
na
perfektních
výkonech
tanečníků.
Ballet For Life končí hlasem Freddie
Mercuryho, který tiše doznívá v Show
Must Go On. Stejně jako představení
začalo, tak i končí – pohledem na
hluboce se klanící tanečníky za „mlžnou
oponou“.
A mohou také na své dílo být právem hrdí. Všude, kam přijedou, sklízejí
velké (a také podle mého názoru velmi
zasloužené) ovace. Videokazety, která
byla natočena pod režijní taktovkou Davida Malleta v Lausanne, a zachycuje jak
představení samotné, tak i přípravu a
komentáře zúčastněných osob, se už pro-

A nakonec ještě několik slov samotného Maurice
Béjarta o svém baletu:
Hudba – převážně jsem použil skladby skupiny
Queen, ať už studiové nebo živé nahrávky. A
potom také Mozarta, protože jeho život byl
velmi podobný životu J. Donna a F.Mercuryho,
také odešel příliš mladý a na vrcholu svého
díla. Byl jenom o deset let mladší než obě již
dříve jmenované hvězdy.

dalo velké množství kopií po celém světě. V mnoha zemích bylo už
představení vysíláno i televizně.

Balet – můj balet je o prvních zkušenostech
člověka – s hudbou, s láskou, se smrtí i se
životem samotným. Ale hlavně také je o
setkávání s lidmi. Je utvořen z pohledu tanečníka, protože tak
to já cítím nejblíže a mohu to asi nejlépe vyjádřit. Doufám, že
se mi to podařilo…
Queen – miluji jejich hudbu.
Je v ní humor, láska i vášeň,
má fantazii. Jsou pro mne
velkou
studnicí
inspirace. Myslím si,
že
Freddie
Mercury
sedí
v nebi společně s Mozartem u
piana a společně hrají The
Show Must Go On. To je hezká
představa, ne?
Versace – byl to opravdový
přítel.
Vždycky
přesně
vycítil, co od něj člověk
očekává.
Úplně
přesně
vytušil, jaké kostýmy bych si
pro toto představení přál. A
myslím si, že jsou opravdu
nádherné. Odešel na vrcholu
své
kariéry
příliš
brzy.
Balet mu byl vždycky hodně
moc blízký a k tomuto představení měl osobní vztah, protože se
na jeho spolutvorbě sám podílel.
Za zmínku také stojí, že většina z výdělku, který je utržen
z prodeje vstupenek na představení po celém světě, putuje na
konto The Mercury Phoenix Trustu. V současné době je baletní
společnost na turné po světě, a tak nám nezbývá než jen doufat,
že přicestuje se svým představením i do našich krajů.
(ps)
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Vzpomínka na Queen

V sobotu 18. listopadu se v kulturním domě na Opatově konala vzpomínková akce
věnovaná nezapomenutelné
hvězdě hudebního nebe Freddie Mercurymu, který 24. listopadu před 9 lety prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí
AIDS. Letošní akce pořádaná naším fan clubem byla už třetí v pořadí a přestože nám kulturní dům Opatov nabídl
mnohem větší prostory než mohl klub Inferno, účast a zájem všech příznivců skupiny Queen byl tak velký, že se
část později příchozích musela spokojit s místem k sezení
na zemi.
Co se na akci dělo a o co jste Vy nepřítomní přišli? Program se skládal z několika částí. Společně jsme
podiskutovali
nad
anketní otázkou „Jak by
vypadala
tvorba
Queen,
kdyby
Freddie
žil?“. O zábavu,
zážitek
a
hlavně
legraci
se
postaral
pan
Akáda
s partnerem a svým
vystoupením
„Meče
blesky
třesky
plesky“.
Jejich
vystoupení
doprovázené
hudbou
Queen a světelnými
efekty,
zahrnovalo
nejen
několik
veselých
i
vážných
scének, ale také
úžasnou
šermířskou
exhibici s meči a
hořícími pochodněmi. O
chvilku
vzrůša
(která
hlavně
nám
pořadatelům
řádně
pocuchala
nervy)
se
postaral
několika
vteřinový výpadek elektrického
proudu.
Naštěstí, duchapřítomní
pomocníci
přesně
věděli
kam
sáhnout,
takže všechno bylo
zase
v pořádku
a
pokračovalo
se
dál.
Pak
jsme
si
všichni
společně
se soutěžícíma oprášili
své
znalosti
o
skupině
Queen
při
vědomostní
soutěži, která skrývala
nejedno překvapení! Mimochodem, byla tak zamotaná, že popletla i večerem provázejícího a soutěž moderujícího Karla Lehnera. Vítěz si za odměnu odnesl jedno z CD dle
vlastního výběru. Také jste měli příležitost (jako už
tradičně) si vyzkoušet a uplatnit v praxi své literární
nadání a smysl pro humor. Při krátkém časovém limitu jedné písně měli soutěžící s pomocí zadaných slov za úkol
složit píseň, báseň nebo krátký příběh. Vítězná báseň
sklidila velký potlesk a její autor si za odměnu odnášel
další CD. Celý program byl proložen videoprojekcí a tudíž
byla k vidění řada zajímavých klipů raritních i klasických. Za zmínku určitě stojí nové video k písni Under

Pressure s dokumentem osvětlující jeho vznik. Díky nejnovější digitální technologii jste měli poprvé možnost
spatřit dva hudební fenomény Freddieho Mercuryho a Davida
Bowieho na jednom jevišti!!! Dalším připraveným překvapením pro Vás bylo tzv. Queen Karaoke. Měli jste tak příležitost vyzkoušet si, jaké je to být na druhé straně a
stát se tak z diváka zpívající hvězdou. Queen Karaoke
vzbudilo velký zájem, odvážní účinkující sklízeli potlesk
a jednoznačně největší úspěch měl duet dvou publikem zvolených vítězů, kteří se podělili o cenu „Freddie Mercury
Solo Collection 3 CD set“.
Závěrem a zlatým hřebem večera bylo vystoupení
opavské skupiny Princess – Queen Revival. Díky publiku,
které vstalo a přešlo přímo k pódiu, odkud je začalo strhujícím způsobem povzbuzovat, se chlapcům podařilo vytvořit neuvěřitelně autentickou koncertní atmosféru a tak,
naprosto zaslouženě, sklízeli jeden potlesk za druhým.
Český Freddie – Michal Štelbaský byl (jistě se mnou budete mnozí souhlasit) chvílemi tak dokonalý a autentický,
že jsem měla pocit, jako by na pódiu poskakoval skutečný
Freddie!!! Díky Vám chlapci za nezapomenutelný a jedinečný zážitek!!!!
Děkujeme všem, kteří přišli společně s námi vzpomenout a
oslavit život Freddieho Mercuryho. Díky Vám se akce vydařila.
Za celou redakci s pozdravem *ps*
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Fotostory

Jak je neznáme ...
Freddie v netradičním prostředí
Další komu nakoukneme do soukromí je Freddie. Jak se připravoval na vystoupení, jak skládal muziku či jak trávil chvíle
volna na turné či doma ... u televize, bylo nám, fanouškům, utajeno. Něco odhaluje Fotostory.
(kl)
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Křížovka
Pomůcky:
Utada
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Znáte název Rogerovy nejnovější kapely, která ho doprovázela na
turné Electric Fire? Jestli ne, vezměte tužku a název si vyluštěte, a pokud nám správné zadání pošlete, můžete být zařazeni do
slosování o super výhru.
(fk)
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Queenskládačka
Je zde již třetí část Queenskládačky. Opět připomínáme pravidla:
Vaším úkolem je sestavit obrázek, který jsme rozstříhali a zamíchali. Pro zachování kvality obrázku a pokud nechcete mít časopis v „salátové“ podobě, doporučuje list se soutěží ofotit, kopii vložit zpět do časopisu a stříhat originál. Sestavené části
podlepte. Obrázek, který Vám vznikne je třetí čtvrtina skládané
fotografie. Až bude fotografie kompletní zašlete nám ji do redakce. Na tři vylosované šťastlivce čeká exklusivní CD dle
vlastního výběru.
(kl)
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Queen life

30. část – Poslední společné album
Začátek roku 1990 přinesl skupině Queen několik úspěchů.
Album Greatest Hits bylo vyhlášeno jako čtvrté nejlepší
z osmdesátých let a dále dostali cenu za vynikající přispění
rozvoji britské hudby. Ta jim byla předána v rámci udílení cen
Britského gramofonového průmyslu. Ceremoniál přenášela televize
a když se objevil Freddie, opět se začalo šuškat, že je nemocný.
Na obrazovce byl jasně vidět jeho unavený a vyzáblý výraz. Freddie však stále vše vyvracel a říkal, že se cítí dobře a nikdy se
necítil lépe.
V březnu vyšlo druhé album Cross nazvané Mad, Bad And
Dangerous To Know. Roger a jeho spoluhráči vyjeli na turné po
Německu, kde měli na rozdíl od Británie celkem slušný úspěch.
Hráli v malých klubech a obecenstvo, i když nevelké, bylo nadšené. Z nové desky vyšli postupně singly Liar a Final Destination.
Brian dostal nabídku, napsat hudbu k novému filmovému
zpracovaní Shakespearova Macbetha. Přijal jí s nadšením, přestože měl v té době dost napilno. Pracoval na dvou skladbách se
skupinou D-rock, zahrál si na koncertě Black Sabbath a hostoval
v písni All The Way From Memphis při londýnském vystoupení Mott
The Hoople. Pro Briana to byl velmi silný zážitek. „Vrátilo mě
to do vzpomínek. Hrávali to, když jsme s nimi jezdili na turné.
Přesně si vzpomínám na ten večer, kdy to hráli v Memphisu. Bylo
to nádherný, vrátit se k nim po tolika letech,“ vzpomíná Brian.
All The Way From Memphis patří k jeho oblíbeným skladbám a později ji zařadil na své sólové album Another World.
Nové album skupiny Queen
dostalo
název
Innuendo,
podle
téměř
sedmiminutové
epické
skladby, kterou chtěli vydat jako
singl. Původní plán byl, že album
vyjde před Vánoci. Skupina však
nechtěla
práci
uspěchat,
měli
pocit, že album, které vzniká je
jedno
z nejlepších
jaké
kdy
udělali a požádali firmu EMI o
prodloužení termínu vydání. Druhý
fakt, který vydání alba opozdil,
byl, že skupině neustále chyběl
baskytarista. John trávil většinu
času
s rodinou
a
do
studia
docházel jen zřídka. Nakonec byla
deska
hotova
kolem
Vánoc.
S návrhem na obálku přišel Roger.
Našel knihu od ilustrátora 18.
století Grandvilla, ve které ho
zaujala kresba nazvaná A Juggler
Of
Universes
(na
obrázku
Grandvillův originál). I ostatním

se velmi líbila a požádali návrháře Richarda Graye, aby ji upravil na obálku. Nakonec použili z knihy ještě další ilustrace.
Singl Innuendo byl vydán 14. 1. 1991 a okamžitě se ujal
vedení singlového žebříčku. „Je to docela divná věc, má rytmus
trochu jako bolero,“ říká o Innuendu Brian. Videoklip byl plně
animovaný a objevili se v něm ilustrace z Grandvillovy knihy.
V jedné části klipu byly použity válečné záběry z druhé světové
války. Ty však musely být vyměněny za neutrální lidový tanec,
protože těsně před vydáním Innuenda vypukla válka v Perském zálivu a spojenecké síly se zúčastnily obrovské letecké bitvy.
V Americe vyšel jako první singl z nové desky song Headlong.
Společnost
Hollywood
Records,
nová
firma
starající se o katalog
Queen v USA, tvrdila, že
žádné rádio tak dlouhou
nahrávku jako je Innuendo
nebude
hrát.
Stejné
námitky
padaly
v době
vydávání Bohemian Rhapsody
a jaký z toho byl hit...
Narozdíl
od
Bohemian
Rhapsody
však
Innuendo
v Americe
skutečně
nevyšlo.
Kapela
s tím
souhlasila a k Headlong,
kterou
vybrala
firma,
natočili
video.
Brian
k tomu jednou řekl: „Vydat
Innuendo jako singl byl
risk, protože je to tak
odlišné.
Prostě
buď
všechno
získáš,
nebo
všechno ztratíš.“
Album Innuendo vyšlo 4. února. První týden se prodalo
přes 200 tisíc kusů, takže první místo v žebříčku bylo opět zajištěno. „Innuendo je dost náročná deska, hodně koresponduje
s tím, co jsme dělali při natáčení A Night At The Opera, kde
bylo hodně přehrávání a jiných složitostí,“ prozradil po dokončení desky Brian May.
Ještě před Vánoci uspořádali členové fan clubu Queen koncert Rogerovy skupiny Cross. Byl to jejich jediný koncert
v Británii. V závěru se ke skupině přidal i Brian. Společně zahráli Tie Your Mother Down. Bylo to po dlouhé době poprvé co
zněla živě z pódia a vůbec poprvé v pěveckém podání Briana a
Rogera. Málokdo asi v té době tušil, že to tak již zůstane, že
Freddie se za mikrofon už nevrátí.
Příště: Freddieho poslední dny
(kl)
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Queen +
Kamarádi a kolegové se kterými někdy spolupracoval Brian:
Heavy Pettin´
Pětičlenná skotská hardrocková kapela přímo z Glasgow. Její počátky se datují k roku 1981. Ve světě showbusinessu i přes svůj velký
úspěch vydržela pouhých osm let. Poznávacím znamení této partičky byl
skřípavý hlas zpěváka Hamieho. Jejich pádu možná přispělo i zvolnění
stylu do lehkého popíku, když to s hard-rockem vypadalo nahnutě. Po
prvním albu byli hvězdy, po druhém už zájem publika začal upadat a když
vydali v roce 1989 své rozlučkové album „The Big Band“, zapomnělo se na
ně (možná neprávem) docela.
Brian společně s Mackem produkoval jejich debutové album „Lettin Loose“,
které v roce 1983 vydala firma Polydor.
Extreme
Americká čtyřčlenná skupina založená v letech 1985-7 v Bostonu.
Přestože jsou často kritizováni za čistou popovou image s velkým
úspěchem v baladách, nejednou už dokázali, že umí být i mimořádné dobrou
rockovou kapelou. Hlavním kladným faktorem v jejich hudební produkci je
práce kytaristy Nuna Bettencourta. Jejich první album příliš úspěchu
nesklidilo. Velkého úspěchu se dočkali až v roce 1990, kdy vydali album
s názvem Pornograffitti, na kterém největší díru do světa udělala lehká
balada „More Than Words“. Své umění zahrát i písně jiných skupin předvedli v dubnu 1992 na koncertě v londýnském Wembley, který byl věnován
památce Freddie Mercuryho. Zde předvedli výběr klasických fláků od skupiny Queen. Svou všestrannost dokazují na každém albu, kde vždy střídají
řadu směrů a stylů. Jakého alba se dočkáme příště, to je většinou velkým
otazníkem ...
Brian nahrál kytaru v písni „Love Of My Life“. Skladba vyšla
jako singl v roce 1992.
Anita Dobson
Britská divadelní a filmová herečka a zpěvačka. Narozena 29.
dubna 1949 v Londýně.
Kromě působení v mnoha divadelních, převážně muzikálových kusech, se Anita čas od času objeví i v nějakém tom televizním filmu či
seriálu. Většinou zde ztvárňuje jednu z menších epizodních rolí. Bohužel
je většina názvů pro diváka z jiné země, než je Spojené království neznámá. Snad svou největší hereckou příležitost dostala v seriálu Eastenders, kde na dobu tří let ztvárnila jednu z hlavních rolí. V u nás vysílaných seriálech jste ji mohli spatřit v jedné z epizod seriálu Highlander a seriálu Červený Trpaslík.
Její
popularita
je
většinou
vrtkavá
a
málokdy
úspěšná.
V současné době natočila dva díly televizní talkshow s názvem The
Stretch a snad přemýšlí i o dalším sólovém albu, které plánuje natočit
se svým manželem, kterým není nikdo jiný než Brian May.
Brian produkoval její album nazvané „Talking Of Love“, vydané
v roce 1988. Napsal, nahrál a nazpíval vokály ve 3 písních – „Talking Of
Love“, „I Dream Of Christmas“ a „To Know Him Is To Love Him“.
Dále pak nahrál kytaru na singlu z muzikálu Budgie – „In One Of
My Weaker Moments“. Tento singl vyšel v roce 1989.
(ps)
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CD exklusive
Představení exklusivních titulů

Název: Waiting On A Death Trip
Interpret: Queen
Datum vydání: 1991
Vydavatel: The Grand Pick Records, Italy – TGP 137
Popis: Začátkem roku 1981 podnikla skupina Queen své
slavné jihoamerické turné. Album v sedmnácti písních zachycuje
neopakovatelnou
atmosféru
několika
koncertů
v Argentině. Zvuk je slušný, což u nahrávek tohoto druhu
není běžné, obal jednoduchý, což je běžné (chudák Freddie
- upřeli mu autorství Let Me Entertain You).
Hodnocení: Příjemné připomenutí legendárních koncertů.

Název: The Electric Fire Tour
Interpret: Roger Taylor
Datum vydání: 1999
Vydavatel: WVL001
Popis: Záznam šestnácti písní z koncertu Rogera Taylora,
který se konal 30. března 1999 ve Wolverhamptonu v rámci
jeho loňského britského Electric Fire miniturné. Roger
živě představil nejlepší kousky z poslední sólovky, doplněné o hity Queen. Ze starší sólové tvorby se na album
dostala pouze píseň Strange Frontier. Nejsilnějším okamžikem koncertu (i alba) je, když Roger přivítá na pódiu
hosta - Briana Maye. Společně zahrají tři písně jimiž album končí.
Hodnocení: Jedna z mála možností poslechnout si jak to
Rogerovi šlape bez jeho „královských“ kolegů
(kl)
Tituly z této rubriky není možno objednat.
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Rozhovor s Johnem Deaconem
3. část
Ale přesto lidi přišli. Vaše hudba byla melodická a to
divadlo k tomu patřilo. No a potom, co jste s tím začali vy, tak
velké množství skupin začalo své koncerty dělat spíš jako divadlo. Myslím si, že to je tak větší.
Jo jasně, to máš asi pravdu. Je to pro lidi větší legrace…
No a většina skupin se také podle mého názoru dost dlouho
připravuje na vystoupení v klubech, proč?
Myslím si, že to zase tak úplně moc dobré není. Ne, není.
Klub je komornější, takže by to mělo být založeno víc na spontánnosti, než na pečlivě nacvičených grifech. Třeba Rolling Stones nedávno pořádali turné po londýnských klubech, prostě je to
v jednu chvíli napadlo. Ale podle mého mínění na to zrovna teď
není ta vhodná doba. Lidi chtějí všechno veliký. Třeba se taky
občas rád zajdu podívat na jiné kapely. Jdu na ně třeba i do
nějakého klubu, ale kdybych prostě byl jejich fandou, tak bych
radši šel na nějaký větší koncert. Nevím…
V dnešní době je také dost velký tlak od producentů, co
se týče nahrávání. Lidi chtějí živé nahrávky a studiové taky…
Myslíš nahrávání přímo na place?
Ne myslím spíš ten kolotoč – turné, nahrávání ve studiu,
vydání alba, jeho propagace spojená samozřejmě s koncerty , no a
tak pořád dokola. Třeba celé léto jste na turné, potom zase běžíte do studia a nahráváte – jste vlastně pořád pod určitým tlakem. Pořád přemýšlíte jestli lidi přijdou, jestli si koupí album.
Jo, to máš pravdu, asi to tak je. Ale teď už jsme trochu
zvolnili. Třeba teď v Bostonu jsme měli dost velký koncert a
potom jsme si dali pár dní volna.
Četl jsem o tom koncertu v novinách, prý dopadl dobře…
Byly tam velké titulky?
Jo, celkem jo. Teda alespoň podle mého vkusu.
Myslím si, že když o vás píšou v novinách, tak to dost
pomáhá při návštěvnosti na koncertech. Když po nás dlouho neštěkne ani pes, tak je to hned poznat. Některý lidi prostě dají
na propagaci, jiným je to celkem jedno.
Změnili jste nějak styl propagace během let?
Teď už to třeba taky děláme jinak než na samém začátku
naší kariéry. To jsme pořád měli v hlavě, že musíme vydat svoje
první album, vydat první album. Pořádali jsme koncerty v malých
klubech a hospodách, na univerzitě. Tam přišlo kolem stovky lidí
a my jsme byli hrozně rádi, že tam jsou. Vesměs to stejně byli
známí. Ale i tam jsme byli strašně nadšení tím počtem. Po prvním
albu jsme udělali turné jen po Londýně, po druhém už po celém
státě. Pak začalo chodit kolem pětiset až tisíce lidí, to už se
prostě do těch malých klubů nemohlo vejít. Bylo to prostě super.
Najednou jsme prostě museli někam ven, aby jich mohlo přijít
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ještě víc. A oni opravdu přišli. Najednou se náš život prostě ze
dne na den změnil, hrát pro sto lidí a potom najednou pro deset
tisíc, to už je přece jenom trošku nápor na psychiku. Ale stejně
si myslím, že ty malé kluby měli v tehdejší době něco do sebe.
Větší kontakt s publikem?
Jo, to je přesně ono, co jsem měl na mysli. Najednou máš
před sebou tisíce lidí, ale vlastně je ani moc nevidíš, nevíš
pro koho vlastně hraješ. Opravdu bych se někdy do klubů vrátil…
Třeba se ti tenhle sen splní. S muzikou a s rockem zvlášť
je ale taky dost úzce spojená tvorba klipů, Třeba v 70. a 80.
letech se lidi cítí víc jako rockové hvězdy, když se můžou na ty
své idoly podívat i na videu. To přece nebylo v 50. a 60. letech
možné.
Jasně, video-vizualizace nebo
je bezva věc. Třeba na začátku to
bylo
dost
složitý.
Nemohli
jsme
natočit klip, protože vlastně nebyl
stálý basista. Až potom vlastně na
univerzitě potkali mě a už jsme se
zase dostali o kousek dál. Pak jsme
zase měli své černé období – nosili
jsme všechno černé, černě nalakované
nehty a tak. Takže jsme vlastně na
pódiu ani nebyli moc vidět. Většinu
nápadů měl vlastně vždycky Freddie,
co se týkalo oblečení a image. Na tom
jsme postupem času začali teprve
pracovat.
Freddie měl na tohle dobrý nos, je vidět, že v začátcích
utvářel vaší image na pódiu. Všechno vypadalo do posledního detailu perfektně, vlasy, nehty. Pamatuji si, že jednou přišel i
s barevně sladěnou tamburínou. Tím mě prostě dostal. Byl opravdu
v tomhle ohledu opravdový profík.
Celkem je. Ne vždycky se mu to ale podaří do posledního
detailíku. Někdy to vypadalo, a hlavně v začátcích, že spíš hraje divadlo, než vystupuje na koncertě. Všechno muselo ale být
naprosto perfektní, bez jediné chybičky. Naše práce, jeho práce
– prostě úplně všechno. Tím byl posedlý a přenesl to i na nás.
Prostě jsme se každý naučili svou roli a tak ji potom hráli.
To muselo být dost těžké…
Každou show jsme si nahráli a potom tu nahrávku poslouchali a hledali chybičky. I ty nejmenší. No a ty jsme se potom
na dalším koncertě snažili odstranit a tak pořád dokola a dokola, až to prostě bylo téměř perfektní.Pak tu samozřejmě taky je
spousta věcí, které dotvářejí konečný efekt celého vystoupení.
Třeba světla. Ty musely naprosto zapadat do muziky, dotvářet jí
a podbarvovat. Prostě to muselo být naprosto dokonalé v každém
směru. No a to nás vlastně drží pořád.
A proto jste také pořád tak dobří. Jste prostě skvělý.
Díky, to je fakt od tebe poklona.
Pokračování příště
(ps)
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Life Is Real (Song For Lennon)
Guilt stains on my pillow
Blood on ny terraces
Torsos in my closet
Shadows from my past live is real
Life is real, life is real, so real
Sleeping is my leisure
Waking up in a minefield
Dream is just a pleasure dome
Love is a roulette wheel - life is
real
Life is real, life is real, oh yeah
Success is my breathing space
I brought it on myself
I will price it
I will cash it
I can take it or leave it
Loneliness is my hiding place
Breastfeeding myself
What more can I say
I have swallowed the bitter pill
I can taste it, I can taste it
Life is real, life is real, life is
real
Music will be my mistres
Loving like a whore
Lennon is a genius
Living in every pore
Life is real, life is real, life is
real, so real
Life is cruel
Life is a bitch
Life is real - so real

Život je realita (píseň pro Lennona)
Pocit viny zahanbuje tvůj polštář
Krev je i na tvé terase
Torza jsou i na mém záchodě
Stíny z mé minulosti
Život je realita, život je realita
Život je realita, je tak opravdový
Odpočinu si jen při spánku
Ale probouzím se v minovém poli
Sním v domě plném rozkoší
Láska je jako kolo rulety
Život je realita, život je realita
Život je realita, život je realita,
oh yeah
Jedině, když mám úspěch, tak mohu
dýchat
Způsobil jsem si to sám
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Oceňuji to a zaplatím za to
Mohu si to vzít nebo to nechat
plavat
Jediný úkryt mi poskytuje má osamělost
Krmí mě ňadra
Co více na to mohu říct?
Spolkl jsem hořkou pilulku
Zkoušel jsem to, zkoušel jsem to
Život je realita, život je realita
Život je realita
Hudba mi bude manželkou
Která mě miluje jako děvka
Lennon je génius
Který žije každým pórem těla
Život je realita, život je realita
Život je realita, život je realita,
je tak skutečný
Život je krutý, život je kurva
Život je realita, život je tak
opravdový
Život je realita, život je realita,
yeah
Život je realita.

Action This Day
Action
This street honey is a mean street
Living in this street honey needs
amean streak
We've got criminals living in this
street
But there's a heartbeet pulse that
keeps on pumping
Like a jukebox playing the same
dead record
Or a radio in the corner keeps
blaring
I gotta feeling, this world is
using me
This town honey is a dead town
Living in this town honey is a let
down
Coming to this town honey is a
showdown
But there's a heartbeat pulse that
keep in pumping
Some sunshine ray through a crack
in a shutter
Or a sight of a light at the end of
a tunnel
Still there's a feeling, this world
is using me

Action this day
Action this night
We've gotta learn to learn to live
to love
You can't say it ain't right
Action this day
Action this night
You've got the power, you've got
the power
You've got the power to love and to
live
You can't say it ain't right
Your mind honey is a bleak place
Living in your mind's living in a
bleak place
Your mind is coming from a rat race
But there's a heartbeet pulse that
keeps on pumping
Like a jukebox playing the same
dead record
Or a radio in the corner keeps
blaring
I gotta feeling that just won't
quit, this world is using me
Action this day
Action this night
We've gotta learn to learn to live
to love
We can't say it ain't right
Action this day
Action this night
You've got the power, you've got
the power
You've got the power to love, to
live
You can't say it ain't right
Action
Action this day

Dějství tohoto dne
Akce!!!
Tahle ulice je dost mizerná zlato
Abys tu dokázala přežít, musí být
hodně zlá
V téhle ulici žijí kriminálníci
Ale ucítíš tu tlukot srdce
Která stále buší
Jako juke-box, který hraje stále
stejnou mrtvou skladbu
Nebo to rádio, co vřeští v koutě

Mám pocit, že mě tenhle svět využívá
Tohle město, je mrtvé, zlato
Žít v tomhle městě, znamená klesat
dolů, zlato
Přijít sem je celkem úpadek
Ale ucítíš tu tlukot srdce
Který probouzí paprsky svítání
Skrz díru v bednění
Nebo je to proužek světla na konci
tunelu?
Pořád si myslím, že mě tenhle svět
využívá
Dějství tohoto dne nebo této noci
Musíme se naučit milovat život
Nesmíš říct, že to není pravda
Dějství tohoto dne nebo této noci
Oh, máš sílu, máš sílu
Máš sílu milovat, žít
Nesmíš říkat, že to není pravda
Zlato, v hlavě máš prázdno
Kdybych žil v tvých myšlenkách, žil
bych v pustině
Honíš se jenom za svou kariérou
Ale cítíš tlukot srdce
Který buší stále víc
Jako juke-box, který hraje stále
stejnou mrtvou skladbu
Nebo to rádio, co vřeští v koutě
Mám pocit, že nepřestanu
Tenhle svět mě využívá
Dějství tohoto dne nebo této noci
Musím se naučit milovat a žít
Nemůžeme říkat, že to není pravda
Dějství tohoto dne nebo této noci
Máš sílu, ty máš tu sílu
Máš sílu milovat a žít
Neříkej, že to není pravda
Dějství, dějství tohoto dne
Dějství tohoto dne
Dějství, dějství tohoto dne
Dějství tohoto dne
Život na ulici ……………..
Akce ……………………………..
(ps)
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Kalendárium
Únor byl plodný na potomky.
3. 2. 1978 se narodil syn
Johna Deacona Michael a 17.
2. 1987 dcera Briana Maye,
Emily. O Michaelovi toho
moc nevíme, nejspíš surfuje
se svým otcem na internetu.
Zato
Emily
May
se chce
nejspíš
vydat
také
na
hudební scénu a ve svých 12
letech
si
zazpívala
na
soundracku Furia, na kterém
pracoval jeho otec Brian
May.
(ilustrační foto)
4. února 1991 - s malým
zpožděním,
které
se
nelíbilo vydavateli, kapela
Queen
vydala
album
Innuendo.
Téměř
poslední
řadové
album,
pokud
nebudeme počítat Made In
Heaven na kterém najdeme i
pár vybraných hitů. Album
skvělých hitů, jako jsou
Innuendo, The Show Must Go
On či Headlong, vám nedají
vydechnout a neustále si je
budete poslouchat.
25. února 1985 - si Brian
May s ochotou vyzkoušel na
dvě hodiny diskžokeje na
londýnském
rádiu
Capitol
Radio.
Dokonce
odmítl
i
pomoc při spouštění desek a
sklidil uznání od zkušeného
diskžokeje Alana Freemana.
Při
vysílání
nepostrádal
vtip, z chyb si věčně dělal
legraci a po celou dobu
pouštěl své oblíbené hity.
(ilustrační foto)
(fk)

