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Subiektywne kalendarium muzyczne

8 maja 2012 roku w warszawskim
klubie Palladium odbyły się dwa koncerty zespołu Foster the People. Było
to pierwsze spotkanie grupy muzyków
z polskimi fanami. Po koncertach pojawił się wpis grupy na Twitterze:
"Uwaga wszystkie zespoły! Zagrajcie
koncert w Warszawie. Najlepsza publiczność!".
12 maja 1991 roku w londyńskiej
Wembley Arena odbył się koncert dla
uchodźców kurdyjskich - "The Simple
Truth". Na scenie pojawili się między
innymi Lisa Stansfield, Alison Moyet,
MC Hammer. Ponadto za pośrednictwem satelity wystąpili między innymi
Whitney Houston, Gloria Estefan, Rod
Stewart, Paul Simon, INXS i Yes.
Transmisję koncertu oglądało ponad
50 milionów osób na cały świecie.
16 maja 2010 roku w Houston w stanie Teksas zmarł Ronnie James Dio,
amerykański wokalista heavymetalowy. Był liderem zespołów Dio oraz
Black Sabbath, po rozstaniu grupy
z Ozzym Osbournem. Śpiewał również
w zespołach Elf, Rainbow i Heaven
& Hell. Cierpiał na raka żołądka. Miał
68 lat.

18 maja 2013 roku zmarł Marek Jackowski - legenda polskiego rocka.
Zanim Jackowski założył Maanam, grał
w łódzkiej grupie Impulsy, z której
powstał zespół Vox Generis. Muzyk
nawiązał też współpracę z krakowską
„Piwnicą pod Baranami”, grał z zespołami Anawa i Osjan. Był kompozytorem wielu znakomitych przebojów
takich jak: „W życiu trzeba zawsze
wolnym być”, „Oprócz błękitnego
nieba” i wielu przebojów wykonywanych z zespołem Manaam (m. in. „Cy-

kady na Cykladach”, „Szał niebieskich
ciał”, „Kocham cię, kochanie moje”).
21 maja 2000 roku islandzka wokalistka Bjork otrzymała Złotą Palmę
dla najlepszej aktorki podczas festiwalu filmowego w Cannes. Została uhonorowana za rolę Selmy w filmie "Tańcząc w ciemnościach" Larsa von Triera.
25 maja 1995 roku w londyńskim domu aukcyjnym Christie's zostało sprzedane najwcześniejsze nagranie Micka
Jaggera i Keitha Richardsa - taśma
z 1961 roku. Anonimowym nabywcą
nagrania okazał się... sam Jagger.
27 maja 1980 roku w czasie jednego
z europejskich koncertów grupy Van
Halen, promującego płytę "Women
And Children First", David Lee
Rothskacząc z podestu perkusyjnego,
uderzył głową w nisko zawieszony
element oświetlenia w wyniku czego
odniósł urazy głowy i złamał sobie nos.
31 maja 2005 roku uznawany za jednego z największych pechowców
showbusinessu Brian Harvey, wokalista grupy East 17, został przyjęty do
londyńskiego szpitala w stanie krytycznym. Okazało się, że trafił pod
koła... własnego Mercedesa, gdy podczas wycofywania auta usiłował wyglądać przez otwarte drzwiczki.

do Londynu, tym samym pokonać
liczącą 6000 mil podróż, tylko po to,
by nagrać jedno słowo w nowym
utworze The Kinks; wyraz 'Coca-Cola'
miał zostać zastąpiony wyrażeniem
'Cherry Cola'; w innym razie, singiel
'Lola' nie mógłby się pojawić w BBC
Radio, które na swojej antenie nie
może emitować reklam.
7 czerwca 1987 roku David Bowie
wystąpił na koncercie w Zachodnim
Berlinie przed budynkiem Reichstagu,
nagłośnienie
zostało
skierowane
w stronę Muru Berlińskiego, dzięki
czemu tysiące Niemców ze Wschodniego Berlina mogło słuchać dźwięków
dobiegających ze sceny.
11 czerwca 1988 roku na stadionie
Wembley w Londynie odbył się koncert, w trakcie którego uroczyście
świętowane 70. urodziny Nelsona
Mandeli; gwiazdami imprezy byli m. in.
Whitney Houston, Phil Collins, Dire
Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton,

CZERWIEC:
1 czerwca 1966 roku po usłyszeniu
dźwięków gitary elektrycznej, konserwatywna publiczność w londyńskiej
sali Royal Albert Hall wygwizdała Boba
Dylana.
2 czerwca 2005 roku lider zespołu
Franz Ferdinand, Alex Kapranos, został
zatrzymany w Moskwie przez rosyjską
milicję pod zarzutem…szpiegostwa; do
zatrzymania doszło, kiedy muzyk próbował wsiąść do samolotu; Kapranos
naprawdę nazywa się Huntley - dokładnie tego samego nazwiska używał
Richard Tomlinson, były agent oddziału MI 6, innymi słowy, "szpieg jej królewskiej mości", który na początku lat
90-tych wykradł tajne informacje radzieckiej armii; Kapranos został puszczony wolno, po tym jak okazało się,
że „tamten” Huntley miał 42 lata, czyli
13 lat więcej niż wokalista Franz Ferdinand wówczas.
3 czerwca 1970 roku przebywający
w Nowym Jorku wokalista zespołu The
Kinks, Ray Davies, musiał wrócić

UB40, The Eurythmics oraz Simple
Minds; koncert, który transmitowała
telewizja BBC 2 obejrzało około biliona
osób w 40 krajach.
17 czerwca 1954 roku zmarł Danny
Cedrone, muzyk sesyjny, który zasłynął
tym, że zagrał na gitarze w hicie Rock
Around The Clock grupy Bill Haley and
His Comets, za co otrzymał 21 dolarów; 10 dni po zakończeniu sesji nagraniowej Cedrone spadł ze schodów,
w wyniku czego złamał kark, co stało
się przyczyną śmierci.
18 czerwca 1977 roku Johnny Rotten
i Paul Cook z Sex Pistols zostali zaatakowani nożem i pobici na parkingu
przy jednym z londyńskich pubów;
atak na muzyków motywowany był
chęcią zemsty środowisk sympatyzujących z brytyjską monarchią za nagranie
antymonarchistycznego 'God Save the
Queen'; nazajutrz doszło do kolejnego
ataku, w którym ucierpiał Paul Cook,
pobity przez gang uzbrojony w żelazne pręty.

