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Subiektywne kalendarium muzyczne
1 października 1966 r.
Jimi Hendrix debiutuje
scenicznie w Wielkiej
Brytanii – podczas
koncertu zespołu Cream wskoczył na scenę żeby poimprowizować z muzykami.
4 października 1961 r.
Bob Dylan debiutuje w Carnegie Hall.
Debiut nie był to jednak debiut na
miarę jego przyszłej kariery – występ
obejrzało… 53 widzów.
5 października 1947 r.
W brytyjskim mieście Dunston przychodzi na świat Jeden z najważniejszych wokalistów hard rocka w historii
muzyki – Brian Johnson. W 1980 roku
po śmierci Bona Scotta dołączył
do zespołu AC/DC a w 2016 roku opuścił zespół z powodu problemów
ze słuchem.
7 października 1990 r.
Soundgarden występuje na festiwalu
„The Gathering of The Tribes”, którego
widzem jest m. in. Eddie Vedder. Następnego dnia przyszły lider zespołu
Pearl Jam wyrusza do Seattle, gdzie
pozna pozostałych muzyków swojego
zespołu i nagrywa ścieżki dźwiękowe
z Chrisem Cornellem do utworu
,,Hunger Strike" na płytę zespołu Temple of the Dog co jest swoistym początkiem „epoki grunge” w historii
muzyki.
10 października 1970 r.
Na pierwsze miejsce
najlepszych muzycznych
albumów UK Album
Charts trafia płyta „Paranoid" - drugi
album jednego z najważniejszych zespołów rockowych - Black Sabbath.
11 października 1978 r.
W hotelu „Chelsea” w Nowym Jorku
policja odnajduje ciało Nancy Spungen.
Oskarżony o jej morderstwo jest Sid
Vicious – lider punkowego zespołu Sex
Pistols.
12 października 1979 r.
Niezwykłego pecha ma tego dnia
na scenie Ian Anderson – lider zespołu
Jethro Tull, któremu róża rzucona
z publiki rozcina powiekę.
14 października 2003 r.
Ozzy Osbourne ze względu na pogłębiające się drżenie rąk związane
z problemami neurologicznymi przerywa europejską trasę.
22 października 1969 r.
Atlantic Records wydaje w Wielkiej

Brytanii album Led Zeppelin ,,II" – jeden z najważniejszych albumów w
historii muzyki rockowej
(W 1999 roku płyta uzyskała status
dwunastokrotnej platynowej płyty
w Stanach Zjednoczonych po przekroczeniu progu 12 milionów sprzedanych
egzemplarzy).
24 października 2006 r.
Strona forbes.com zamieściła informację, że Kurt Cobain – tragicznie zmarły
lider zespołu Nirvana - wyprzedził
Elvisa Presleya w wysokości zarobków
osiąganych po śmierci.
26 października 1993 r.
Michael Jackson otrzymuje patent
na swój niezwykły wynalazek, umożliwiający podczas koncertu dokonać
niezwykłego wygięcia ciała podczas
piosenki ,,Smooth Criminal".
31 października 1974 r.
Muzycy zespołu Led Zeppelin zorganizowali wielką imprezę zwiastującą
otwarcie nowej wytwórni płytowej Swan Song. Miejscem imprezy była
jaskinia Chislehurst w Wielkiej Brytanii.
Listopad
2 listopada 2007 r.
Policja z Północnej Dakoty wpadła
na niezwykle ciekawy sposób walki
z przestępcami unikającymi wymiaru
sprawiedliwości. W przeddzień koncertu, jaki miał zagrać Ozzy Osbourne,
ponad 500 osób poszukiwanych przez
policję otrzymało zaproszenie na tę
imprezę. Dzięki tej sprytnej „prowokacji” ponad 30 przestępców zostało
aresztowanych.
7 listopada 2014 r.
Dwóch niezwykle bogatych miłośników
twórczości Bruce'a Springsteena kupiło
za ponad 300 tysięcy dolarów przywilej zjedzenia z artystą kolacji w jego
domu. Była to jedna z ofert aukcji
charytatywnej, której celem była pomoc dla żołnierzy i ich rodzin odnajdujących się w rzeczywistości po powrocie z wojen.
9 listopada 1967 r.
Na rynku prasowym
debiutuje czasopismo ,,Rolling Stone"
– jedno z najważniejszych czasopism
taktujące o kulturze,
a
przede
wszystkim o muzyce, trafia na rynek.

16 listopada 1985 r.
Członkowie zespołu U2 otwierają swoją własną wytwórnię ,,Mother Records", w której w przyszłości powstanie kilka znakomitych płyt, takich jak
np. „Achtung baby” U2, płyty Bjork,
Tanity Tikaram oraz muzyka do filmu
„Mission: Impossible” Adama Claytona
i Larry’ego Mullena.
18 listopada 1963 r.
Muzycy The Beatles w wywiadzie prasowym przyznali, że mają słabość
do żelków. Od tego momentu artyści
coraz częściej bywali obrzucani tymi
słodyczami w czasie koncertów przez
swych fanów.
21 listopada 1983 r.
Swoją premierę w Los Angeles
ma czternastominutowy teledysk Michaela Jacksona nakręcony do utworu
,,Thriller".
24 listopada 1991 r.
Umiera Freddie Mercury - genialny
artysta i lider zespołu Queen. Śmierć
spowodowana jest zapaleniem oskrzeli
będącym wynikiem powikłań związanych z chorobą AIDS.

26 listopada 1939 r.
Na świat przychodzi Anna Mae Bullock, która lepiej znana jest w światu
jako Tina Turner.
27 listopada 1962 r.
W Seattle na
świat
przychodzi Johny
Allen Hendrix
- jeden z
najwybitniejszych wirtuozów gitary
i autor takich
niezwykłych
utworów jak: „Hey Joe”, „Little Wing”,
„Purple Haze” czy „All Along the Watchtower”.
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