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Subiektywne kalendarium muzyczne
Kwiecień:
1 kwietnia 2008 roku Scott Weiland
zmuszony zostaje do rezygnacji z występów w zespole Velvet Revolver. Jak
podają muzycy, powodem były jego
niepokojące zachowania i problemy
osobiste. Równocześnie zaangażował
się on jednak w działania mające
wskrzesić jego poprzedni zespół Stone
Temple Pilots. Artysta tworzył z zespołem do 2013 roku. Zmarł 3 grudnia
2015 roku we śnie podczas przerwy
w trasie ze swoim zespołem The Wildabouts w Bloomington w stanie Minnesota.
5 kwietnia 1994
roku tego dnia
umiera
Kurt
Cobain - legenda
muzyki
grunge
oraz lider i twórca
repertuaru
zespołu Nirvana. Śmierć muzyka spowodowana była strzałem ze strzelby
w głowę. Ciało artysty odnaleziono
3 dni po samobójczej śmierci w garażu
domu Cobaina. Odnalazł je elektryk,
który miał w domu muzyka założyć
alarm.
9 kwietnia 1997 roku wytwórnia A&M
Records poinformowała, że członkowie zespołu Soundgarden podjęli decyzję o zakończeniu współpracy,
co było jednoznaczne z tym, że zespół
przestaje istnieć. Soundgarden to
jeden z najważniejszych, obok Alice
in Chains, Nirvany i Pearl Jam, zespołów tworzących legendarną scenę
grunge.
10 kwietnia 1983
roku Kirk Hammet – gitarzysta
zespołu Exodus
dołącza do składu
zespołu Metallica
i gra w kapeli do
dziś. Mimo częstej krytyki za
niedokładną grę na koncertach, wyczyny Hammetta na studyjnych płytach Metalliki są przez specjalistów
bardzo wysoko oceniane. W 2003 roku
został sklasyfikowany na 11. miejscu
listy 100 najlepszych gitarzystów
wszech czasów magazynu „Rolling
Stone” . Z kolei w 2004 roku muzyk,
wraz z Jamesem Hetfieldem, został
sklasyfikowany na 2. miejscu listy 100

najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów magazynu „Guitar World”.
10 kwietnia 1999 roku podczas gali
rozdania „Fryderyków 1998”, Agnieszka Chylińska - wokalistka grupy O.N.A.
- skierowała do swoich nauczycieli
słynne "fuck off". Wokalistka tłumaczyła potem w wywiadach, że miała już
dosyć ciągłego "dziękuję, dziękuję",
powtarzanego przez wszystkich.
14 kwietnia 2010 roku zmarł Peter
Steele (urodzony jako Petrus T. Ratajczyk) - amerykański muzyk, kompozytor i basista, wieloletni członek grupy
muzycznej Type O Negative, wykonującej muzykę z pogranicza doom
i gothic metalu. Na temat swojego
pochodzenia
artysta
powiedział
w jednym z wywiadów: „W zasadzie
mój ojciec był Rosjaninem, ale moja
babka była Polką, warszawianką,
z domu Ratajczak. Z kolei moja matka
to już mieszanka irlandzko-islandzka,
można więc powiedzieć, że jestem
typowym, amerykańskim kundlem”.
19 kwietnia 2002 roku wokalista zespołu Alice in Chains - Layne Staley zostaje odnaleziony martwy w swoim
mieszkaniu . Muzyk zmarł 5 kwietnia
2002 w wieku 34 lat, z powodu
przedawkowania mieszanki heroiny
i kokainy, potocznie zwanej speedballem. Artysta znany był z szerokiej skali
głosu, która wynosiła do 4 oktaw.
Teksty pisane przez Staleya często
miały charakter dekadencki i pesymistyczny a poruszały takie watki jak:
alienacja, ból, depresja, samobójstwo,
samotność, śmierć, uzależnienie.
20 kwietnia 1968 roku w duńskim
mieście Tastrup debiutuje zespół Deep
Purple, grający wtedy pod nazwą
Roundabout. Deep Purple to zespół,
który uważany jest za pionierów hard
rocka i heavy metalu. Został odnotowany w księdze Rekordów Guinessa,
jako „Najgłośniejszy zespół świata”.
Jak do tej pory, nakład ze sprzedaży
wydawnictw muzycznych formacji
sięgnął liczby 100 milionów płyt
na całym świecie.
23 kwietnia 1969 roku zmarł Krzysztof
Komeda, polski kompozytor i pianista
jazzowy. Zasłynął między innymi jako
autor słynnej kołysanki z filmu „Rosemary's Baby” Romana Polańskiego.

Artysta zginął w wyniku tragicznego
zbiegu okoliczności – wracając z bankietu w Los Angeles został zepchnięty
przez swojego przyjaciela – Marka
Hłaskę ze skarpy w wyniku czego,

upadając, zranił się w głowę. Zmarł
w szpitalu ze względu na krwiak mózgu, który pojawił się po wypadku.
24 kwietnia 2001roku w USA ukazuje
się debiutancka płyta zespołu Gorillaz
(„Gorillaz”) – założony przez muzyka
zespołu Blur i rysownika Jamiego Hewletta wirtualny zespół, którego muzykami są narysowane i ożywione
postacie, które występują również
na koncertach (założyciele nigdy nie
pokazują się osobiście).
29 kwietnia 2003 roku członkowie
zespołu Pearl Jam kupili 1400 mil kwadratowych lasu deszczowego na Madagaskarze, aby zrekompensować
środowisku emisję 5700 ton gazów
cieplarnianych, które powstały w czasie północnoamerykańskiej trasy grupy.

MAJ:
1 maja 2006 roku 1572 gitarzystów
zagrało na wrocławskim rynku utwór
Jimiego Hendrixa "Hey Joe" i pobiło
rekord Guinnessa, który dotychczas
należał do Amerykanów. Dotychczasowy rekord wynosił 1555 gitarzystów.
Organizatorem imprezy był Leszek
Cichoński – jeden z najciekawszych
polskich kompozytorów i wykonawców muzyki bluesowej.
5 maja 2006 roku Gordon Matthew
Sumner, znany jako Sting, otrzymał
honorowy tytuł doktora muzyki Uniwersytetu Northumbrii w Newcastle,
położonego w pobliżu Tyneside, rodzinnej miejscowości byłego lidera The
Police. Tytuł nadano mu w podziękowaniu za wkład w rozwój muzyki
współczesnej i promowanie Wielkiej
Brytanii na arenie międzynarodowej.
6 maja 2004 roku jeden z członków
ekipy technicznej Davida Bowie'ego
zginął, spadając z kilkunastometrowej
drabiny tuż przed koncertem w Miami.
Wstrząśnięty wokalista odwołał występ.

