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Subiektywne kalendarium muzyczne
3 stycznia 1969 roku policja w New
Jersey skonfiskowała 30 tysięcy płyt
Johna Lennona i Yoko Ono: "Unfinished Music, Nr 1: Two Virgins". Powodem było zdjęcie nagich artystów
na okładce.
6 stycznia 1953 roku w Glasgow urodził się gitarzysta rytmiczny AC/DCMalcolm Young. Przydomek jaki mu
nadano, „The Riffmaker”, jest zgodny z
jego zachowaniem na scenie i w studiu
nagraniowym. Podejmował najważniejsze decyzje w AC/DC. W 2014 zawiesił swoją działalność muzyczną ze
względu na udar mózgu, który doprowadził do demencji. Artysta zmarł 18
listopada 2017 roku.
6 stycznia 1975 roku ponad 2000 fanów Led Zeppelin, oczekujących całą
noc przed budynkiem Boston Garden,
by kupić bilety na koncert grupy, obrzuciło fasadę budynku butelkami po
piwie. Szkody wyceniono na 75 tysięcy
dolarów, a burmistrz miasta odwołał
koncert…
8 stycznia 1994 roku w katowickim
Spodku odbył się koncert, który można
by nazwać ,,być albo nie być" zespołu
Perfect. Zabrakło bowiem na nim do-

tychczasowego lidera - Zbigniewa
Hołdysa. Organizatorzy i członkowie
zespołu zagrali „va banque”: jeśli ludzie zapełnią salę – koncert się odbędzie, jeśli nie – rezygnujemy z koncertu
i dalszego grania pod taką nazwą.
Publiczność nie zwiodła, tak jak nie
zawodzi przychodząc na koncerty
zespołu Perfect do dziś.
8 stycznia 1935 roku w Tupelo w stanie Mississippi przyszedł na świat król
rock and rolla, Elvis Aaron Presley.
Jego brat bliźniak urodził się martwy.
8 stycznia 1993 roku w Memphis wydano 29-centowy znaczek pocztowy
z podobizną Elvisa
Presleya,
upamiętniający rocznicę urodzin Króla
Rock & Rolla
10 stycznia 2016 roku, po 18- letniej
walce z rakiem wątroby, umiera David
Bowie. Ze swoimi fanami żegna się

w piękny sposób – 8 stycznia 2016
roku (dwa dni przed jego śmiercią)
premierę ma jego ostatni album zatytułowany „Blackstar”.
13 stycznia 1964 roku wytwórnia Capitol Records wydała w USA pierwszą
płytę zespołu The Beatles. Singel
"I Wanna Hold Your Hand" został najszybciej sprzedającą się małą płytą za
oceanem. W ciągu trzech tygodni kupiono milion egzemplarzy!
15 stycznia 1994 roku Michael Jackson
zaprosił około 100 biednych dzieci
na swoje ranczo w Kalifornii, gdzie
oglądały filmy, bawiły się w wesołym
miasteczku i zwiedzały prywatne Zoo
Michaela.
19 stycznia 1977 roku w elektrowni
w Battersea w Wielkiej Brytanii odbyła
się
premierowa
prezentacja albumu
"Animals"
grupy
Pink Floyd.
23 stycznia 1973 roku Neil Young
przerwał swój koncert w Nowym Jorku
aby ogłosić koniec wojny w wietnamskiej.
23 stycznia 2005 roku podczas pierwszej edycji plebiscytu European Breakthrough Awards - nagrody przyznawanej wykonawcy pochodzącemu z krajów Unii Europejskiej - statuetkę odebrał zespół Myslovitz. Zwycięskim
okazał się album „Korova Milky Bar”,
dzięki najlepszej sprzedaży poza granicami kraju.
26 stycznia 1984 roku podczas kręcenia reklamy dla firmy Pepsi zapaliły się
włosy Michaela Jacksona.
27 stycznia 1971 roku brytyjski muzyk
David Bowie przyjechał po raz pierwszy do USA. Mimo, że nie występował,
zyskał sławę dzięki uwadze poświęconej przez prasę noszonym przez niego
sukienkom.
27 stycznia 2005 roku Paweł Berger,
klawiszowiec słynnego zespołu Dżem,
zginął w wypadku samochodowym. Do
tragedii doszło na autostradzie A4
w Jaworznie, kiedy zespół wracał
z koncertu w Rzeszowie.
29 stycznia 1979 roku Brenda Spencer,
nastolatka z San Diego, zastrzeliła
w swojej szkole dwie osoby. Na pytanie, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała: "Nie lubię poniedziałków". To tragiczne
wydarzenie
zainspirowało
Boba Geldofa z grupy Boomtown Rats

do napisania utworu
"I Don't Like Mondays".
30 stycznia 2004 roku
prochy zmarłego dwa
tygodnie wcześniej Czesława Niemena
złożono w katakumbach na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. O godzinie 13.00, czyli w chwili rozpoczęcia
pogrzebu, wiele stacji radiowych w
Polsce oddało hołd artyście, emitując
nagranie "Dziwny jest ten świat".

„I nie żal nic
I żal tak wiele”
Natalia Studziżur, kl. IA LO

CO WIEMY O KOLĘDACH
 Kolebką „kolędy" był pogański
Rzym, w którym istniał zwyczaj
świętowania pierwszego dnia
miesiąca – calendae – było to
święto radości i hojnych uczt oraz
śpiewania pieśni na cześć gospodarza uczty.
 Według legend autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek
z Asyżu, który napisał bożonarodzeniową pieśń do przedstawienia w zorganizowanej przez niego
żywej szopce (XIII w.).
 Kolędy - pieśni bożonarodzeniowe „przywędrowały" do Polski
z Zachodu, wraz z przybyciem
braci franciszkanów.
 Za najstarszą polską kolędę uważa się tekst z 1424 roku „Zdrów
bądź królu anjelski".
 W 1700 roku powstał „Kancjonał
staniątecki" (opracowania pieśni
religijnych), który zawiera aż 130
kolęd!
 Polska posiada najwięcej pieśni
bożonarodzeniowych - niemal
dwieście kolęd i czterysta pastorałek - żaden inny kraj na świecie
nie może pochwalić się takim
zbiorem!!!

