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Subiektywne kalendarium muzyczne
Grudzień:
2 grudnia 1976 roku zespół Pink Floyd
rozpoczyna sesję zdjęciową do okładki
swojej płyty pt. „Animals” (okładka
albumu przedstawia londyńską Elektrownię Battersea i unoszącą się nad
nią różową świni; cztery kominy mogą
być odbierane jako metafora czterech
członków zespołu a świnia wzięła swoją genezę od angielskiego przysłowia
„Dobrze, że świnie nie potrafią fruwać”, bo gdyby potrafiły to ludzie na
dole żyliby w błocie; można więc odczytać to jako problemy zbierające się
nad ludźmi, które potrafią zniszczyć
nawet tak potężny dorobek ludzki jak
symboliczna elektrownia przedstawiająca zespół)
3 grudnia 1948 roku w Birmigham
przychodzi na świat Ozzy Osbourne
właściwie John Michael Osbourne
- brytyjski wokalista, muzyk i autor
tekstów, wieloletni członek heavymetalowego zespołu Black Sabbath, znany również z wielu skandali natury
religijnej i obyczajowej (oskarżany był
między innymi o satanizm w związku
z odgryzieniem głowy gołębiowi
w czasie programu w telewizji czy
nietoperzowi w czasie koncertu oraz
rzekome nakłanianie nastolatków do
samobójstwa).
8 grudnia 1948 roku w Melbourne na
Florydzie przychodzi na świat Jim Morrison, właśc. James Douglas Morrison
– poeta i piosenkarz rockowy, znany
najlepiej jako wiodący wokalista
i twórca tekstów psychodeliczno
- rockowej grupy The Doors.
8 grudnia 1963 roku Frank Sinatra Jr.
– syn jednego z najwybitniejszych
piosenkarzy amerykańskich, został
porwany dla okupu. Ojciec zapłacił
porywaczom 240.000 dolarów okupu
i dwa dni później jego syn został wypuszczony bez żadnych obrażeń. Przez
cały ten czas Sinatra nosił przy sobie
garść dziesięciocentówek, ponieważ
porywacze żądali, by Sinatra dzwonił
do nich tylko z budek telefonicznych.
Mimo że porywacze zostali złapani

i skazani, Sinatra jeszcze przez długi
czas nosił ze sobą monety o takim
nominale.
8 grudnia 1980 roku, około godz.
22:49, został śmiertelnie postrzelony
przez Marka Davida Chapmana
w bramie swojego domu (dosięgły go
cztery z pięciu wystrzelonych kul) John
Lennon. Ponieważ jego stan był ciężki,
nie czekano na ambulans, policjanci
przewieźli radiowozem rannego Lennona do szpitala, jednak zmarł jeszcze
przed dotarciem na miejsce.

O 23:07 szpital wydał komunikat
o jego śmierci. Wiadomość o jego
śmierci ABC News podała, przerywając
mecz futbolowy. 10 grudnia ciało zostało skremowane, a Yoko Ono postanowiła, że nie odbędzie się publiczny
pogrzeb, a do fanów zwróciła się jedynie z prośbą o modlitwę. Tysiące ludzi
gromadziły się na ulicy, śpiewając
piosenki Lennona i kontemplując
w ciszy jego dorobek. Chapman został
skazany na dożywotnie więzienie
i obecnie odbywa karę.
17 grudnia 1995 roku Wilno uhonorowało śmierć Franka Zappy – multiinstrumentalistę i wybitnego muzyka
- stawiając mu pomnik w sercu litewskiej stolicy. A co łączy Franka Zappę
z Litwą?... Nic go nie łączy.
23 grudnia 1956 roku w Edmonton
we wschodnim Londynie przychodzi
na świat David Michael Murray – przyszły gitarzysta heavymetalowego zespołu Iron Maiden, który w roku 2004
został sklasyfikowany na 11. miejscu
listy 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów według magazynu „Guitar World” .
24 grudnia 1945 roku w angielskim
Burslem urodził się Lemmy Kilmister
(właśc. Ian Fraser Kilmister) – legendarny angielski wokalista, autor tekstów i basista rockowych formacji
Hawkwind, The Head Cat oraz przede

wszystkim zespołu Motörhead. Ten
niezwykle charyzmatyczny muzyk
znany był nie tylko ze swego charakterystycznego zachrypłego głosu i bezkompromisowej rockowej muzyki jaką
tworzył, lecz również jako wielki miłośnik pięknych kobiet, hazardu, kowbojskich butów (sam je projektował!),
historii II wojny światowej i dobrej
whisky. Zmarł 25 grudnia 2015 roku.
31 grudnia 1973 roku w klubie Chequers w Sydney w Australii swój pierwszy
koncert gra zespół AC/DC – jeden
z najważniejszych zespołów w historii
muzyki rockowej.
31 grudnia 1984 roku Rick Allen
– brytyjski perkusista rockowy, członek
zespołu Def Leppard, ulega tragicznemu wypadkowi: za miastem Sheffield
artysta wypada z samochodu dachującego przy dużej prędkości. Jego lewa
ręka uległa bardzo poważnemu uszkodzeniu. Operacja mikrochirurgiczna nie
była w stanie jej odtworzyć - została
amputowana. Perkusista przy pomocy
zestawu elektronicznego uczył się grać
jedną ręką. Obecnie jest jednym
z najwybitniejszych perkusistów rockowych. Doczekał się nawet sygnowanych przez siebie pałek, firmy Ahead.

Styczeń:
1 stycznia 1962 roku młodzi muzycy
zespołu nazywający się „The Beatles”

biorą udział w przesłuchaniu w wytwórni płytowej DECCA Records. Celem było wyłonienie grupy, która mogłaby nagrać swoją pierwszą płytę.
Młodzi artyści przegrywają casting
z grupą „Brian Poole And The Tremeloes”. Czy ktoś z Was zna ten drugi
zespół?...
2 stycznia 1979 roku w Nowym Jorku
rozpoczął się proces Sida Viciousa
z Sex Pistols, oskarżonego o zamordowanie swojej dziewczyny, Nancy
Splungen. Vicious nie doczekał ogłoszenia wyroku; miesiąc później zmarł
w wyniku przedawkowania heroiny.

