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Subiektywne kalendarium muzyczne
Luty:
1 lutego 2008 roku amerykańska
agencja kosmiczna NASA ogłosiła,
że utwór zespołu The Beatles pod
tytułem ,,Across the Universe" zostanie nadany w kosmosie poprzez sieć
,,Deep Space" - nadawczo - odbiorczą
globalną sieć dużych anten pozwalających na nawiązanie łączności pomiędzy Ziemią a flotą bezzałogowych sond
kosmicznych eksplorujących Układ
Słoneczny.
2 lutego 1973 roku Keith Emerson,
klawiszowiec grupy Emerson, Lake &
Palmer, odniósł kontuzję dłoni podczas
koncertu w San Francisco. Powodem
wypadku był błąd specjalistów
od efektów specjalnych i przedwczesna detonacja... fortepianu.
3 lutego 1991 roku irlandzka wokalistka Sinead O'Connor oznajmiła, iż nie
przyjmie amerykańskiej nagrody muzycznej Grammy (muzycznego „odpowiednika” filmowego Oscara) i nie
weźmie udziału w ceremonii ich przyznawania, ponieważ cała impreza
odzwierciedla "fałszywe i destrukcyjne
wartości materialne".
4 lutego 1948 roku urodził się w Detroit Vincent Damon Furnier, znany
jako Alice Cooper - amerykański wokalista rockowy, twórca rockowej
odmiany muzyki zwanej shock-rock
lub horror rock.
6 lutego 1966 roku w angielskim mieście Warrington urodził się Rick Astley,
angielski piosenkarz popowy, autor
i wykonawca przeboju „Never Gonna
Give You Up”; obecnie przeżywający
drugą artystyczną młodość dzięki…
internetowym żartom, zwanym „rickrolling” –polegającym na wysyłaniu
linku do rzekomo interesującego materiału filmowego, który okazuje się…
nagraniem wideo przedstawiającym
teledysk piosenki.
7 lutego 1980 roku w Sports Arena
w Los Angeles odbyła się premiera
spektaklu "The Wall" grupy Pink Floyd.
Przeszedł on do historii jako najambitniej pomyślany, najbardziej efektowny
i najdroższy spektakl w historii muzyki
rockowej.
Kosztował
1,5 miliona dolarów
a od 7 do 13 lutego
1980 roku obejrzało
go w samym L.A. ponad
140 tysięcy osób!

Ze względu na bardzo wysokie koszty
organizacyjne spektakl, poza „Miastem
Aniołów”, wystawiono jedynie 29 razy.
8 lutego 1973 roku w wieku 53 lat
zmarł Max Yasgur, amerykański farmer, na którego polach odbył się
w 1969 roku festiwal Woodstock
– największy zlot młodzieży lat
60-tych i najważniejsze wydarzenie
czasów ery hippisowskiej. Trzydniowy
festiwal (15 – 18 sierpnia 1969 roku)
zaplanowany był przez organizatorów
na imprezę nie przekraczającą 50 tys.
uczestników. Jednak na farmie Maxa
Yasgura znalazło się wtedy… ponad
400 tys. ludzi!
10 lutego 1962 roku w amerykańskim
miasteczku Castro Valley urodził się
Cliff Burton - gitarzysta basowy zespołu Metallica. Do zespołu artysta dołączył 28 grudnia 1982 zastępując Rona
McGovney’a. Po pierwszej próbie
muzycy Metallicy byli tak bardzo oszołomieni fantastycznymi umiejętnościami Burtona, że zgodzili się nawet
na przenosiny do San Francisco. Cliff
stał się tym samym jednym z niewielu
ludzi, którzy zamiast przeprowadzić się
bliżej pracy, pracę „przeprowadzili”
bliżej siebie… Cliff Burton zginął tragicznie w wypadku autobusu wiozącego muzyków po europejskim tournée
niedaleko miasta Ljungby w Szwecji
27 września 1986 roku.

12 lutego 1968 roku Jimi Hendrix
otrzymuje od burmistrza rodzinnego
miasta artysty Seattle symboliczne
klucze do miasta oraz dyplom szkoły
średniej Garfield High School… z której
kilkanaście lat wcześniej został wyrzucony.
13 lutego 1972 roku muzycy Led Zeppelin nie zostali wpuszczeni na zakontraktowany występ w Singapurze. Nikt
z organizatorów nie spodziewał się,
że muzycy hard rockowi mogą mieć ...
długie włosy! Zaskoczenie Azjatów
było tak wielkie, że artystom nie

pozwolono opuścić samolotu. W związku z tym
koncert się nie odbył.
15 lutego 2007 roku
Chris Cornell, były wokalista zespołu
Soundgarden, odszedł z zespołu Audioslave. W oficjalnym oświadczeniu
napisał: „Ze względu na nierozwiązywalne konflikty personalne, jak również muzyczne różnice, opuszczam
grupę Audioslave. Życzę pozostałym
trzem muzykom wszystkiego najlepszego w ich przyszłych próbach”. Zespół rozpadł się…na 10 lat, ponieważ
w 2017 roku muzycy doszli do porozumienia i rozpoczęto nagrywanie
czwartej płyty Audioslave. Prace przerwano ze względu na tragiczną śmierć
Chrisa Cornella 18 maja 2017 roku.
16 lutego 1939 roku w Wasiliszkach
Starych koło Nowogródka na należącej
wtedy do Polski Grodzieńszczyźnie,
urodził się Czesław Juliusz Wydrzycki,
występujący pod pseudonimem Czesław Niemen - wybitny polski piosenkarz, kompozytor i multiinstrumentalista.
16 lutego 1965 roku w Hawanie
na Kubie urodził się amerykański perkusista Dave Lombardo, znany przede
wszystkim z wieloletnich występów
w zespole thrashmetalowym Slayer,
w którym z przerwami występował
w latach 1981–2013. Lombardo jest
powszechnie uznawany za jednego
z najbardziej rozpoznawalnych i innowacyjnych perkusistów XX wieku.
Posiada rzadką umiejętność grania
we wszelkich gatunkach i stylach muzycznych. Znany jest również z dużej
prędkości temp oraz wysokich, czysto
technicznych umiejętności. Ciekawostką może być fakt, iż album grupy Slayer zatytułowany „Reign in Blood”,
zrealizowany przez Lombardo, w szczytowych tempach osiąga 280 uderzeń
na minutę.
18 lutego 2006 roku legenda rocka,
zespół The Rolling Stones, zagrał
na plaży Copacabana w Rio de Janeiro,
w którym uczestniczyło… 1,5 mln fanów! Muzycy zagrali na scenie umocowanej na wysuwanej platformie
a koncert był częścią corocznego karnawału oraz jednym z koncertów światowego tournée zespołu, promującego
album „A Bigger Bang”.

