Kultur & Nöje

Pet Shop Boys ger ut mixar
MUSIK. Brittiska Pet Shop Boys ger i slutet av september ut Disco 4,

enligt popduons officiella hemsida. Albumet består likt gruppens tidigare Disco-skivor av remixar, men till skillnad från tidigare främst
mixar som Pet Shop Boys gjort till andra artister.

It TAkes 2*007 – The history of Rock continues... Del 7 – ”Yeah! Yeah! Yeah!”

Beatles erövrade världen
Myten om att The
Beatles blev berömda över en natt efter
att ha kommit från
ingenstans stämmer
ingalunda. Visserligen hade man rätt timing men det var ett
mycket hårt arbete
under många år,
som gjorde att The
Fab Four till slut blev
världens största
popband genom alla
tider.
Hösten 1956 bildade John
Lennon
skifflegruppen
Quarrymen i sin hemstad
Liverpool, vid den här tiden en råbarkad hamnstad
och knappast något musikaliskt centrum för ungdomar.
Vid en kyrklig festival i
juli 1957 introducerades
John för Paul McCartney
av en gemensam vän. John
blev imponerad över att
Paul kunde stämma en gitarr och Paul över att John
hade ett eget band. I oktober blev Paul själv medlem
i bandet och i februari året
efter var det George Harrisons tur.
Via Johnny & the Moondogs och Silver Beetles tog
Beatles blev världens största popband genom tiderna.
de i augusti 1960 namnet
The Beatles. Redan då med
en egen stil och självkomponerade låtar, vilket skilde dem från många andra e The history of rock
grupper.
Stuart Sutcliffe (bas) och
Pete Best (trummor) kom en utökad repertoar samt sultat och efter att Dick Romed lagom till det första av utveckling av låtskrivan- we på Decca tackat nej blev
tre besök i Hamburg, som det. Som kompgruppp till det kontrakt med EMI. Nåblev en tuff lärotid. Näst in- Tony Sheridan, under gra veckor innan inspeltill obetalda gigg på upptill namnet Beat Brothers, ningen av första singeln
sju timmar, sju dagar i gjordes även de första in- Love me do ersattes Best av
veckan, ont om mat och en- spelningarna och singeln den mer taktfaste Ringo
Starr. De första singlarna
dast en enkel sovplats för My Bonnie.
natten. Men det blev en bra
När bandet återvände nådde aldrig förstaplatsen,
träning att bli samspelta, få till Liverpool beslöt Sut- däremot 17 andra mellan
cliffe att stanna kvar i Ham- 1963–69.
I oktober 1963 nådde de
burg. Paul övertog basen
De fyra gentleoch spelade den första ti- slutligen de stora frammännen var välden upp- och nervänt, gångarna i sitt hemland efdigt långhåriga
eftersom han var vänster- ter ett tv-sänt uppträde på
Apollo i London. Beatlehänt.
men hade både
Knappt ett år efter av- mania hade startat! De fyra
stil och charm
hoppet dog Sutcliffe av en gentlemännen var väldigt
som smälte såväl hjärntumör vid 21-års ålder. långhåriga men hade både
publik som kritistil och charm som smälte
Beatlemania
såväl publik som kritiker
ker och journalisBeatles otaliga spelningar och journalister.
ter.
på The Cavern Club i LiÅret efter, i februari
verpool började nu ge re- 1964, gjorde Beatles sitt
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vecklade arrangemang där
George Martins producentroll blev viktigare än
tidigare. Detta i sin tur
gjorde att det till sist blev
omöjligt att spela många
av låtarna live och Beatles
gjorde sitt sista liveframträdande i San Francisco
den 29 augusti 1966.
Fokus lades istället på
studioarbetet. Mästerverket Sgt Peppers lonely hearts club band släpptes i juni 1967.
Aldrig tidigare hade
världen hört något liknande och Beatles konkurrenter var helt knäckta.
Brian Epstein hade varit
gruppens manager sen
1962. Det var han som gett
dem sin tidiga image och
som också hållit dem
samman som grupp. I augusti 1967 tog Epstein en
överdos narkotika och efter hans bortgång fick de
fyra än mer svårt att hålla
sams.

BILD: SCANPIX

första besök i USA och
möttes av 3000 skrikande
fans redan på flygplatsen.
I want to hold your hand
hade just nått första platsen och efter medverkandet i Ed Sullivan Show visste nu hela Amerika vem
Beatles var. Den första spiken i den musikaliska bro
som nu byggdes över Atlanten för The british invasion var islagen. I april låg
Beatles på de fem översta
platserna och hade ytterligare nio låtar på Hot 100 i
USA!
Experimentlusta
Efter flitigt turnerande, filmerna A hard day’s night
och Help! började Beatles
influeras alltmer av den
psykedeliska musiken. Experimentlustan med droger var tydlig och både
Rubber Soul och Revolver
präglades av alltmer in-

Let it be
Efter utflykter till Indien
med Maharishi Yogi, starten av penningslukande
Apple, tecknade filmen
Yellow Submarine och ett
rörigt dubbelalbum försökte Beatles hitta tillbaka
till sina rötter.
Arbetsnamnet blev Let it
be, en platta som inte skulle
bli klar förrän efter gruppens splittring, då demonproducenten Phil Spector
kallades in för att blåsa liv i
projektet.
Stora
motsättningar
fanns inom gruppen och
inte minst Yoko Onos närvaro gjorde det hela ohållbart. Men med en sista
kraftansträngning såg slutligen albumet Abbey Road
dagens ljus i september
1969.
I april 1970 meddelar
Paul att han lämnat gruppen och detta markerar
dess upplösning. Som individualister når de alla stora
framgångar men inte i närheten av den kultstatus
som Beatles fortfarande
har.
Rykten florerade ständigt om en comeback, men
efter att John Lennon mördats 1980 dog även den
möjligheten.

Peter Kronström

a Sätt rätt artist

ihop med rätt låt!
■ 1.Freddie & the Dreamers
■ 2.Johnny Kidd & the Pirates
■ 3.Rolling Stones
■ 4.Brian Poole & the Tremeloes
■ 5.Swinging Blue Jeans
■ 6.Beatles
■ 7.Peter & Gordon
■ 8.Dusty Springfield
■ 9.The Who
■ 10.Hollies
■ A.Son Of A Preacher Man
■ B.A World Without Love
■ C.Bus Stop
■ D.Shakin’ All Over
■ E.Hippy Hippy Shake
■ F.Paint It Black
■ G.Baba O’Reilly
■ H.I’m Telling You Now
■ I.Do You love Me
■ J.I Feel Fine
■Svar och tröjstorlek skickas
till: Trelleborgs Allehanda, It
TAkes 2, Box 73, 231 21 Trelleborg eller mailas till:
peter.kronstrom@telia.com.
Svaren ska vara tillhanda senast onsdagen den 15 augusti.
■Vinnare och rätta lösningen
publiceras i nästa avsnitt av
”The history of Rock”
■1:a pris: Specialtillverkad
It TAkes 2 t-shirt och AnneLie Rydé-signerad It TAkes 2affisch.
■2:a-5:e pris: Allehanda
Allehandapriser
Rätta svar från tävlingen
den 4 augusti
1–E
Cliff Richard – The
Young Ones
2–A
Rolling Stones –
It’s All Over Now
3–I
Gerry & the Pace
makers – Ferry
Cross The Mersey
4–B
Herman’s Hermits –
No Milk Today
5–J
Shadows – Atlantis
6–C
Animals – Bring It
On Home To Me
7–F
Kinks – You Really
Got Me
8–D
Manfred Mann – 54-3-2-1
9–G
Searchers –
Sweets For My
Sweet
10 – H
Dave Clark Five –
Glad All Over
Vinnare den 4 augusti:
1:a pris: Bjaerne Persson,
Trelleborg
2:a-5:e pris: Christer Ek, Lövestad, Stefan Richter, Trelleborg, Monica Magnusson,
Trelleborg samt Ronny Andersson , Trelleborg.

