
NIEUWSOVERZICHT 2002 
BEATLESFANCLUB OP HET NET (BOHN)   

  

GOUD VOOR BRAINWASHED 
 
De nieuwe plaat Brainwashed van George Harrison is al weer zijn 10e gouden plaat in de 
USA. Hier volgt een overzichtje van zijn gouden platen (tenzij anders vermeld). 
1. ALL THINGS MUST PASS (1970, Platina)  
2. CONCERT FOR BANGLADESH (1971) 
3. LIVING IN THE MATERIAL WORLD (1973) 
4. DARK HORSE (1974) 
5. EXTRA TEXTURE (1975) 
6. BEST OF GEORGE HARRISON (1976) 
7. 33 AND A 1/3 (1976) 
8. GEORGE HARRISON (1979) 
9. CLOUD NINE (1987, Platina)  
10. BRAINWASHED (2002) 
All Things Must Pass en Cloud Nine behaalden dus zelfs platina. Ook My Sweet Lord werd, 
als single, met goud beloond. Er zijn nog twee platen met George, die de platina status 
haalden, hij was toen lid van de Traveling Wilburys. Het popgroepje dat hij vormde met Bob 
Dylan, Tom Petty, Jeff Lyne en Roy Orbison. 
Het zijn: 
1. THE TRAVELING WILBURYS (1988, 3x platina) 
2. THE TRAVELING WILBURYS VOLUME 3 (1990, platina) 
Allemaal belangrijke erkenning voor George, aangezien de Amerikaanse markt de 
belangrijkste is in de muziekwereld. Dat Brainwashed in Nederland nog niet eens in de 
Album Top 100 binnen komt doet daar niets aan af. Alleen de elpee Gone Troppo deed in de 
USA, net als in Europa, helemaal niets. 
Marthamydear 29/12/2002  
 
 
 
ED SULLIVAN SHOWS OP VIDEO 
 
Vier video's van de Ed Sullivan Show van bioscooplengte, met daarin beelden van The 
Beatles in de jaren 1964 en 1965 worden legaal te koop aangeboden door de 'the Ed 
Sullivan.com website.' Volgens de site komt alles beschikbaar op VHS en DVD. Er zitten 
ondermeer de shows van 9,16 en 23 februari 1964 ‚‚n die van 12 september 1965 in. Volgens 
de website gaat het overigens niet alleen om The Beatles, al de andere (soms 
slaapverwekkende) acts zitten er ook in, tot de reclames aan toe. 
De DVD schijfjes bevatten het volgende materiaal: 
 
9 Februari 1964 
 
1. Openingswoord Ed Sullivan  
2. THE BEATLES - "ALL MY LOVING" 
3. THE BEATLES - "'TIL THERE WAS YOU" 
4. THE BEATLES - "SHE LOVES YOU" 
5. FRED KAPS - Goocheltrucje met speelkaarten en een keukenzoutbusje 
6. De acteurs van de musical "OLIVER" - "I'LL DO ANYTHING FOR YOU" 
7. GEORGIA BROWN ("OLIVER") - "AS LONG AS HE NEEDS ME"8. FRANK GORSHIN 
- een komiek 
9. TERRY McDERMOTT - Olympisch atleet 
10. TESSIE O'SHEA - MEDLEY van favoriete SHOW-liedjes  
11. McCALL & BRILL - stukje blijspel/ kantoortoneelstukje  
12. THE BEATLES - "I SAW HER STANDING THERE" 
13. THE BEATLES - "I WANT TO HOLD YOUR HAND" 
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14. WELLS & THE FOUR FAYS - acrobatisch toneelstukje  
 
9 Februari 1964 
 
1. THE BEATLES - "SHE LOVES YOU"  
2. THE BEATLES - "THIS BOY"  
3. THE BEATLES - "ALL MY LOVIN'"  
4. SONNY LISTON - zwaargewicht bokskampioen/ buigen naar het publiek 
5. JOE LOUIS - vroeger zwaargewicht bokskampioen/ buigen naar het publiek  
6. ALLEN AND ROSSI - stukje van een bokgevecht 
7. MITZI GAYNOR - "IT'S TOO DARN HOT"  
8. MITZI GAYNOR - MEDLEY van hitsongs 
9. THE NERVELESS KNOCKS - kunstjes op een evenwichtsbalk  
10. MYRON COHEN - nog maar weer eens wat grappenmakerij 
11. THE BEATLES - "I SAW HER STANDING THERE" 
12. THE BEATLES - "FROM ME TO YOU" 
13. THE BEATLES - "I WANT TO HOLD YOUR HAND" 
14. THE VALANTI'S - acrobatische kunstjes met fietsen  
 
23 Februari 1964 
1. Openingswoord Ed Sullivan  
2. THE BEATLES - "TWIST & SHOUT" 
3. THE BEATLES - "PLEASE PLEASE ME" 
4. GLORIA BLEEZARDE - "SAFETY IN NUMBERS" 
5. PINKY & PERKY - circus kunstjes 
6. PINKY & PERKY - ook circus kunstjes, maar nu met koeien en honden 
7. MORECAMBE & WISE - toneelstukje over Lodewijk XIV  
8. ACKER BILK - "ACKER'S LACQUER"  
9. GORDON & SHEILA MACRAE - reclame voor hun "THE GARRY MOORE SHOW"  
10. DAVE BARRY - over de trouwerij van zijn dochter 
11. CAB CALLOWAY - "ST. JAMES INFIRMARY"  
12. CAB CALLOWAY - "OLD MAN RIVER" 
13. MORTY GUNTY - conference door een zogenaamde "stand-up comedian" 
14. THE BEATLES - "I WANT TO HOLD YOUR HAND" 
 
12 September 1965 
 
1. Openingswoord Ed Sullivan  
2. SOUPY SALES - haalt herinneringen op met Ed 
3. CILLA BLACK - "SEPTEMBER IN THE RAIN" 
4. FANTASIO - goocheltrucjes 
5. THE BEATLES - "I FEEL FINE"  
6. THE BEATLES - "I'M DOWN" 
7. THE BEATLES - "ACT NATURALLY" 
8. ALLEN & ROSSI - "TRY TO REMEMBER"  
9. CILLA BLACK - "GOIN' OUT OF MY HEAD" 
10. SOUPY SALES - "THE MOUSE"  
11. THE BEATLES - "TICKET TO RIDE" 
12. THE BEATLES - "YESTERDAY" 
13. THE BEATLES - "HELP!"  
Marthamydear| 28/12/2002 
 
 
BLAD MERSEY BEAT OP HET INTERNET 
 
Het muziekblad Mersey Beat, dat diende als het eigen nieuwsblaadje voor The Beatles tijdens 
hun opkomst naar supersterrendom verhuist naar het internet. Bill Harry, de oprichter van het 
blad, geeft aan dat er een vooruitblik op de site mogelijk is op 
http://www.triumphpc.com/mersey-beat. De site is nog in opbouw en heeft een aparte 
Beatlesafdeling. Verder zijn er plannen voor een archief, een chat-gelegenheid, een 
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nieuwspagina en een rubriek Mersey Beat Geschiedenis. 
Marthamydear 28/12/2002 
 
 
't Is moeilijk bescheiden te blijven :-) 
 
Ringo op TV......... 
 
't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Wanneer je zo goed bent als ik 
Zo stoer, zo charmant en zo aardig 
Dat zie je in een ogenblik 
 
Ik denk als ik kijk in de spiegel 
Daar staat een geweldige vent 
't Is moeilijk bescheiden te blijven 
Voor een kerel met zoveel talent 
(tekst Peter Blanker) 
Hij was samen met zijn vrouw en Marthamydear en echtgenote bij de opname van het 
programma "Top 2000 a Go Go" dat op 27/12/2002 is uitgezonden. 
Evelien 27/12/2002 
 
 
The Osbournes 
 
Niet alleen opmerkelijk nieuws, maar ook nog uit onverwachte hoek. 
Zet al je vooroordelen maar weer eens overboord, wat geeft het, het is toch Kerstmis, daar 
komt ie: 
 
27-12-2002 21:30 - 22:00 The Osbournes (Yorin) 
Amerikaanse (USA) reallifeserie waarin rocklegende Ozzy Osbourne en zijn eigenzinnige en 
kleurrijke familieleden een geheel eigen kijk op al het wel en wee in de wereld hebben. Afl.: 
Eten met Ozzy. Ozzy beleeft een mediatief moment. Wanneer hij in zijn uppie een maaltijd 
verorbert in de statige eetkamer, spreekt hij recht in de camera, overpeinst zijn bestaan en laat 
zich ontvallen dat hij een grote fan van The Beatles is.  
27-12-2002 21:30 - 22:00 The Osbournes (Yorin) 
Little_Boy_Blue 25/12/2002 
 
 
WAPENSCHILD VOOR MCCARTNEY 
 
Het is Sir Paul McCartney toegestaan een eigen wapenschild te voeren. Het 'wapen' bestaat 
uit een Livervogel, verwijzend naar zijn Liverpoolse afkomst en uit twee gebogen emblemen 
met daarop vier kever-dekschilden. Dat verwijst weer naar The Beatles. De wapenspreuk is 
"Ecce Cor Meum," Latijn voor "Bewaak Mijn Hart," de titel van een klassieke 
McCartney-compositie. McCartney had het verzoek tot het voeren van een wapenschild en 
-spreuk al in 1997 ingediend. Dat is het jaar waarin hij werd geridderd, maar het overlijden 
van Linda vertraagde het ontwerp en dus ook de goedkeuring. 
Marthamydear 23/12/2002 
 
 
BEATLES IN DE HITLIJSTEN 
 
In het nieuwste nummer van Billboard wordt gemeld dat Brainwashed nu al de status van 
gouden plaat heeft gehaald. Er zijn er al meer dan 500.000 van verkocht in de USA. De plaat 
staat momenteel op nummer 80 in de Billboard Top 200. Hij is echter wel gezakt van 
nummer 63. In de Internet Sales Chart staat de plaat op nummer 17, gezakt van nummer 11. 
Verder is Brainwashed op nummer 20 binnen gekomen in de lijst van het blad Rolling Stone. 
RS beschouwt het uitbrengen van Brainwashed als het hoogtepunt en de mijlpaal van 2002. 
Het gaat begeleid met een verhaal over de plaat en een foto van George op de omslag van het 
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tijdschrift.  
Back In The US staat op nummer 22 in de Top 200 (Billboard) en is gezakt van nummer 16. 
In de Internet Chart staat hij op nummer 3, gezakt van de nummer 1 van vorige week.  
Beatles 1 stijgt van nummer 20 naar nummer 16 in de Billboard Pop Catalogue Chart. 
Het nummer 1-album in die lijst is Now That's What I Call Christmas. Deze plaat heeft al de 
4x platina-status bereikt. Voor ons is leuk dat Happy Xmas (War Is Over) van John Lennon 
en Wonderful Christmastime van Paul McCartney er op staan. 
Marthamydear 21/12/2002  
 
 
ROLLING STONE/BRAINWASHED 
 
In de laatste editie van het tijdschrift Rolling Stone komt Brainwashed binnen op nummer 20 
van hun albumlijst. RS geeft een korte bespreking van de plaat met een foto van George 
Harrison erbij. Er werd bij verteld dat de binnenkomst op 20 wel bewonderenswaardig was, 
met een verkoop van 74.000 stuks. Op de laatste RS-editie staat zijn foto van het White 
Album op de omslag. Het uitbrengen van Brainwashed, afgelopen november wordt door RS 
als een mijlpaal, ja zelfs als een hoogtepunt van 2002 beschouwd. Het blad bevat nog een kort 
verhaaltje over Brainwashed, en nog weer een andere foto van George Harrison. 
Marthamydear 20/12/2002  
 
 
'IMAGINE' CAMPAGNELIED VAN AMNESTY INTERNATIONAL 
 
'Imagine', de inspirerende song van John Lennon over een betere wereld, is door Amnesty 
International opgepakt voor zijn nieuwe mensenrechtencampagne. Bijna dertig jaar nadat 
John het nummer met zijn tijdloze tekst en melodie schreef, opnam en er een wereldhit mee 
scoorde, startte Amnesty International USA op 8 december jl. zijn twee jaar durende 
campagne met het uitbrengen van een cd waarop een internationaal kinderkoor 'Imagine' 
zingt, een muziekvideo, radio- en televisiespotjes en advertenties. De multimediacampagne 
moet vooral jonge mensen bereiken. Yoko Ono heeft Amnesty toestemming gegeven 
'Imagine' te gebruiken, 'omdat Amnesty in de afgelopen veertig jaar zoveel belangrijk werk 
heeft verricht, werk dat de geest van 'Imagine' belichaamt'. Aldus Yoko, die de 
'Imagine'-campagne 'beautiful' noemde. 'Ik vind het geweldig. Als de campagne de hele 
wereld over gaat en al die kinderen uit al die landen 'Imagine' zingen, komen zij - en ook de 
volwassenen - dichter bij elkaar. Het betekent zoveel voor de wereld van vandaag als 
kinderen dit lied gaan zingen.' 
Doctor_Robert 13/12/2002  
 
 
PAUL: WEINIG TIJD VOOR SCHOTSE BOERDERIJ 
 
Paul McCartney is al in geen twee jaar op zijn boerderij in Schotland geweest, nabij het 
beroemde Mull of Kintyre, waarover hij in 1977 zijn grote hit schreef. Zijn woordvoerder 
Geoff Baker zei dat Paul het te druk heeft met zijn tournee en de voorbereiding daarvan, en 
dat hij bovendien nu aan een geheim muzikaal project werkt, dat voor Kerstmis 
bekendgemaakt zou worden. Vermoed wordt dat Baker duidt op het in 5.1-surround en SACD 
(super audio cd) omzetten van het Beatles-oeuvre. 
Doctor_Robert 12/12/2002  
 
 
VIDEO'S RINGO EN PAUL GENOMINEERD 
 
Twee muziekvideo's waarop Ringo en Paul te zien zijn, zijn genomineerd voor de '2002 
Surround Music'-prijzen. Ringo's 'The Best of Ringo Starr and his All Starr Band So Far' is 
genomineerd voor 'beste concertvideo en top-surround-artiest van het jaar', terwijl 'The 
Concert for New York' met Paul McCartney en andere artiesten genomineerd is als 'meest 
opwindende mix'. Het evenement 'Surround 2002' vindt plaats op 13 en 14 december in het 
Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. 
Doctor_Robert 12/12/2002  
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OPHEFFEN BEATLESFANCLUB OP HET NET 
 
H‚, h‚ schrik maar niet! De bovenstaande vetgedrukte kop lijkt erger dan hij is.  
Zoals jullie bij Club Net hebben kunnen lezen gaan vanaf 16 december 2002 alle clubs, 
behalve clubs voor kinderen, achter een "betaalpoortje". Dat vinden wij van BOHN erg 
teleurstellend. Het aardige was nu juist een gratis Nederlandstalige Beatles Fanclub op het 
internet te hebben. "Het volgen van The Beatles zowel als groep als soloartiesten en alle 
wetenswaardigheden daaromheen, binnen een fanclub op de digitale snelweg" is nu juist zo'n 
leuke hobby. Wij kunnen ons niet met het idee verenigen dat jullie voor deze 
gemeenschappelijke hobby te allen tijde een bepaald geldbedrag moeten afdragen. 
Daarom hebben wij na ampel beraad besloten om langzaam maar zeker BOHN leeg te halen 
en over te hevelen naar www.beatlesfanclub.nl . BOHN wordt dus binnen afzienbare tijd 
opgeheven. Jullie hoeven ons na 16 december niet te missen! We hebben een nieuwe 
medewerker bereid gevonden om onze homepage beatlesfanclub.nl uit te bouwen naar een 
volwaardige website. 
 
De toegang zal net als bij de oude BOHN gratis blijven, alhoewel er later ook "betaalbuttons" 
zullen komen waaronder wij extra services zullen aanbieden. Het is de bedoeling dat 
www.beatlesfanclub.nl na drie maanden volledig operationeel zal zijn. 
 
De redactie van BOHN dankt jullie voor het in de afgelopen jaren in ons gestelde vertrouwen. 
Little_Boy_Blue 11/12/2002  
 
 
RUZIE: 'LENNON-McCARTNEY' OF 'McCARTNEY-LENNON'? 
 
Het omwisselen van de namen 'Lennon-McCartney' op Pauls laatste cd heeft kwaad bloed 
gezet bij Yoko Ono. Op 'Back in the U.S.' staat achter de Beatles-nummers 
'McCartney-Lennon' en de advocaat van Yoko vindt dat onfatsoenlijk. 'John en Paul hadden 
hier vanaf het begin van de Beatles een afspraak over gemaakt.' En Yoko zei: 'Vaak waren 
John en Paul het niet eens over wie de grootste bijdrage aan een nummer had geleverd. 
Daarom hadden ze deze afspraak. Als John nog had geleefd, konden ze het uitvechten. Nu 
kan dat niet.' Pauls woordvoerder Geoff Baker verklaarde namens Paul dat het schrijversduo 
in de jaren zestig met elkaar had afgesproken dat zij de volgorde van hun namen zelf mochten 
bepalen. Het verhaal gaat dat Paul dat ook al voor de 'Anthology 3'-cd wilde doen, maar dat 
Yoko, George en Ringo hem dat hadden verboden. 
Yoko vindt dat Paul de Beatles-erfenis schaadt. 'Als hij nu die nummers toeschrijft aan 
'McCartney-Lennon', zullen mensen denken dat Paul deze liedjes heeft geschreven en John de 
andere 200. Toen Paul met dit idee kwam, zei ik tegen hem: 'Daarmee open je de doos van 
Pandora, Paul. Doe het niet.' Ik blijf bij mijn standpunt.' 
Doctor_Robert 11/12/2002  
 
 
PAUL McCARTNEY: 70 EUROPESE CONCERTEN! 
 
Volgens de laatste berichten heeft Paul McCartney nog 70 concerten in Europa op zijn 
tourschema gezet. De juiste data en plaatsen moeten nog bekend worden, maar duidelijk is 
dat de optredens in de lente en zomer van 2003 moeten gaan plaatsvinden. 
Met zijn huidige tournee breekt Paul het financi‰le record voor een solo-act en streeft 
daarmee Madonna en Michael Jackson voorbij. Hij heeft al bijna 120 miljoen euro verdiend 
met zijn shows in de Verenigde Staten, maar daar komen nog de opbrengsten van de 
concerten in Mexico en Japan bij. En als de kassa in Europa gaat rinkelen, komt de ex-Beatle 
op een duizelingwekkende 275 miljoen euro... 
Het huidige record van een soloartiest staat op naam van Madonna met 156 miljoen euro voor 
haar 'Blond Ambition Tour' in 1990. De tournee die het meest heeft opgeleverd is 'Bridges to 
Babylon' van de Rolling Stones: 390 miljoen euro in 1997-1998. 
Doctor_Robert 10/12/2002  
YOKO DOET OPROEP VOOR WERELDVREDE 
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Vandaag, 9 december 2002, is het precies 22 jaar geleden dat John Lennon werd vermoord. 
Zijn weduwe Yoko Ono doet op deze dag een oproep voor wereldvrede en mondiale 
solidariteit. 'Zelfs kleine kinderen zingen 'Imagine' en daaruit blijkt wel dat Johns geest overal 
ter wereld voortleeft, zelfs na 22 jaar.' Yoko, nu 69 jaar, zei vanuit Tokio: 'De toestand in de 
wereld is gespannen, maar we zijn ‚‚n grote familie. Laten we aan een vredige wereld 
werken. Iedereen moet al het mogelijke doen, er is geen andere keus. De oceaan bestaat uit 
heel veel water, maar het zijn al die druppels bij elkaar die voor die enorme plas zorgen.' 
Over de dreigende Amerikaanse aanval op Irak zei Yoko: 'Amerikanen willen ook vrede. 
Samen aan een vredige toekomst bouwen is de plicht van de mensheid.' 
Doctor_Robert 9/12/2002  
 
 
GEORGE 60STE GEBOORTEDAG GEÓERD MET ALBUM 
 
Op 25 februari 2003 zou George Harrison 60 jaar worden. De vorig jaar aan kanker overleden 
ex-Beatle wordt op die dag ge‰erd met een album, waaraan Dave Davies, Todd Rundgren, 
Jay 
Bennet, They Might Be Giants, Big Head Todd and The Monsters en The Smithereens een 
bijdrage leveren. De cd gaat 'Songs From the Material World' heten en een deel van de 
opbrengst is bestemd voor kanker- en aidsonderzoek. 
Doctor_Robert 6/12/2002  
 
 
PAUL ROCKT EROP LOS 
 
In de 'Back in the U.S.'-tv-special zagen Amerikaanse kijkers hoe Paul McCartney een lange 
versie van 'Matchbox' van Carl Perkins ten gehore bracht. Paul speelde spetterende solo's op 
een Gibson Les Paul Standard Heritage Cherry Sunburst en een van zijn bandleden zette 
bovendien op een gegeven moment in: 'Well, it's one for the money, two for the show...' Twee 
Carl Perkins nummers in ‚‚n uitvoering: 'Matchbox' en 'Blue Suede Shoes'! 
Het nummer 'Matchbox' volgt The Beatles en hun leden al hun hele leven lang: Ringo zong 
het op een single en een ep die in 1964 uitkwamen, John zong het eerder tijdens optredens 
(o.a. in Hamburg en in The Cavern) en later als soloartiest, George zong het met Bob Dylan 
in 1989 tijdens een optreden in Los Angeles en Paul heeft nu twee officieel uitgebrachte 
opnamen van het nummer. En Pete Best zegt dat hij het zong toen hij nog in The Beatles zat. 
Doctor_Robert 6/12/2002 
 
 
WARME HERINNERINGEN VAN DHANI HARRISON 
 
Het favoriet nummer van Dhani Harrison, de zoon van George, is 'Cheer Down', dat zijn vader 
samen met Eric Clapton schreef voor de soundtrack van de film 'Lethal Weapon'. 'Het doet 
me denken aan de fijne gesprekken tussen mijn vader en moeder. Wanneer iemand anders 
neerslachtig was, zeiden ze altijd: 'Cheer up'.' Dhani heeft de cd 'Brainwashed' van George na 
diens dood afgemaakt. 'We hebben samen veel gespeeld en opgenomen en al in die eerste 
opnamen zat een goede richting voor de arrangementen. Na zijn dood ben ik met Jeff Lynne 
en met de banden naar Los Angeles gegaan. We hadden er ook een lijst met instructies bij van 
mijn vader: hier een piano toevoegen, daar een gitaar... allemaal onafgemaakte snippers die 
Jeff en ik moesten zien samen te voegen tot een harmonieus resultaat. Werken aan dit album 
heeft wel mijn leven veranderd,' bekende Dhani. 'Je vader verliezen is een immense schok. 
Daarna ben ik bezig geweest met dit album, waar zoveel mensen naar hebben uitgekeken. 
Bovendien wilde ik er zeker van zijn dat het de plaat zou worden waar ook mijn vader 
gelukkig mee zou zijn. Als ik aan hem terugdenk, zie ik hem in de studio tijdens de opnamen 
van 'Rising Sun'. Dat is een heel levendige herinnering. En dan denk ik aan alle bewondering 
van de fans, terwijl hij daar zingt en speelt... Het is als je een liedje hoort dat je doet denken 
aan je eerste liefde. Eigenlijk doet deze hele plaat me denken aan mijn jeugd, waarin hij en ik 
samen gitaar speelden.' 
Doctor_Robert 5/12/2002  
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1000 DAGEN VAN BEATLEMANIA 
 
Het Engelstalige blad Mojo heeft weer een 'Special limited edition' uitgegeven. Deze keer 
beslaat het de periode 1 april 1962 tot en met 31 december 1964. Ook nu staat het blad vol 
met feiten en foto's, plus verhalen over en van die tijd. De proloog is door Andrew Loog 
Oldham geschreven en het epiloog door Astrid Kirchherr. 
Ik vind de prijs van 12.30 Euro, die ik er voor betaalde, meer dan waard. Je zult vele uurtjes 
kunnen vullen met het lezen en bekijken van de foto's. 
Het blad is wereldwijd uitgeven in een beperkte oplage van 95.000 stuks. De bladen zijn ook 
per stuk genummerd. Het nummer dat op het blad van mij staat is 71603. 
Ringo 5/12/2002  
 
 
ANTHOLOGY OP DVD EN SACD 
 
Van EMI Brazili‰ komt het bericht dat de 'Anthology'-serie van The Beatles in maart 2003 op 
vijf dvd's met veel extra's op de markt komt! De oorspronkelijke bron zou EMI Londen zijn. 
En omdat de Rolling Stones hun volledige platenoeuvre digitaal hebben laten opfrissen, zou 
Paul McCartney de handschoen (oude rivaliteit vergaat immers niet) weer hebben opgepakt 
en hetzelfde doen met de Beatles-opnamen. In elk geval is wel duidelijk dat Paul bezig is met 
de remix voor een 5.1 (surround) versie van de muziek. Hij is daar erg enthousiast over, zei 
hij in een interview. 'De papieren van Winston Churchill worden ouder en geler, maar de 
muziek van de Beatles wordt glanzender, helderder en nieuwer. De ruis wordt er nu 
uitgehaald. Die hebben wij er niet ingebracht, toen John zijn liedjes inzong was er geen ruis 
op de achtergrond. Nu klinkt het alsof hij naast me staat. Eindelijk een goeie toepassing van 
nieuwe technologie!' aldus Paul enthousiast.  
Het volgende Beatles-project wordt een alternatieve versie van het 'Let It Be'-album, zonder 
de orkest-arrangementen die Phil Spector er ongevraagd aan had toegevoegd.  
Ten slotte vernamen we het nieuws dat de originele collectie Beatles-albums met bonustracks 
en remixes in 2004 uitkomt in SACD (Super Audio CD). 
Doctor_Robert 4/12/2002  
 
 
'BRAINWASHED' OP 18 BINNEN BIJ 'BILLBOARD' 
 
De nieuwste cd van George Harrison, 'Brainwashed', is op een - voor fans teleurstellende - 
18e plaats binnengekomen op de Billboard Albumlijst. De verwachtingen onder Amerikaanse 
Beatlesfans waren hooggespannen, maar er was weinig publiciteit rond de lancering geweest 
(een paar kranteninterviews en een tv-interview van weduwe Olivia). Wel waren de recensies 
lovend. Wie weet wat de Grammy's Georges laatste album nog gaan opleveren... 
Doctor_Robert 3/12/2002  
 
 
ERFENIS GEORGE HARRISON: 153 MILJOEN EURO 
 
De nalatenschap van George Harrison bedraagt 153 miljoen euro. Dat is precies een jaar na 
het overlijden van de ex-Beatle bekend gemaakt. Officieuze bronnen meldden dat in Georges 
testament is bepaald dat het geld wordt verdeeld onder zijn weduwe Olivia, zijn zoon, andere 
familieleden en liefdadigheidsinstellingen.  
Wij, zijn fans, hebben de belangrijkste nalatenschap al lang in handen: zijn prachtige liedjes, 
waarin hij voortleeft... 
Doctor_Robert 3/12/2002  
 
 
RINGO WILDE WEL, MAAR HUILDE NIET 
 
Na afloop van het concert ter nagedachtenis aan George Harrison, op zijn eerste sterfdag 
afgelopen vrijdag 29 november 2002, verklaarde Ringo Starr tegenover verslaggevers: 'Ik heb 
niet gehuild. Ik wilde wel, maar ik deed het niet omdat het zo'n vreugdevolle gebeurtenis 
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was.' Ringo kuste en omhelsde Paul McCartney die ook op deze avond in de Londense Royal 
Albert Hall was en speelde. Maar de twee nog levende ex-Beatles wilden niet met elkaar op 
de foto, althans, Ringo had er geen zin in, zo wil het gerucht. 
Voor zijn nieuwe album heeft de drummer een nummer opgenomen dat hij aan George 
opdraagt. Ringo schreef het samen met Eric Clapton en Pink Floyd's bassist Roger Waters 
speelt erop mee. De cd komt in maart uit. 
Doctor_Robert 3/12/2002  
 
 
HERDENKINGEN VOOR GEORGE 
 
Vandaag, 29 november 2002, vindt in Hollywood een bloemenherdenking plaats ter 
nagedachtenis aan George Harrison, die precies een jaar geleden overleed. De bijeenkomst is 
om precies 12 uur 's middags bij de Beatles Hollywood Walk of Fame Ster op de Walk of 
Fame. Fans van de Beatles-gitarist zijn uitgenodigd om bloemen bij de ster te leggen. Er staat 
ook een microfoon voor mensen die een lied willen zingen, een gedicht willen opzeggen of 
een paar woorden willen spreken.  
Vanavond is ook het George Harrison Herdenkingsconcert in de Royal Albert Hall in Londen, 
dat georganiseerd is door zijn weduwe Olivia en zijn goede vriend Eric Clapton. 
Doctor_Robert 29/11/2002  
 
 
NIEUWE LIVE CD VAN PAUL UIT 
 
Ruim dertig jaar na het uiteengaan van The Beatles heeft Paul McCartney weer een album 
uitgebracht waarop hij live-versies van Beatles-nummers speelt en zingt. De dubbel-cd 'Back 
in the U.S.' werd opgenomen tijdens zijn recente Amerikaanse tournee. Ook een dvd van het 
concert is afgelopen week uitgekomen. 
In een interview vertelt Paul over zijn eerbetoon aan George, van wie hij het nummer 
'Something' tijdens zijn concerten zong, zichzelf daarbij op de ukelele begeleidend. 'George 
was gek op dit kleine instrument,' zei Paul. Kort voor Georges dood, vandaag precies een jaar 
geleden, speelden de twee ex-Beatles nog samen op de ukelele. Ook John Lennon kreeg een 
plaatsje in Pauls concert. Kort na diens dood in 1980 schreef Paul 'Here Today'. 'Omdat we 
twee jongens waren, zeiden we eigenlijk nooit intieme dingen tegen elkaar. Dat doe je niet, je 
werkt samen. Na zijn overlijden wilde ik het toch zeggen en daarom schreef ik dit liedje. 'If 
you were here today, how would it be... I love you...' 
Op de vraag of het voor hem niet moeilijk was om deze liedjes te zingen, antwoordde Paul: 
'Emotioneel is zoiets inderdaad soms moeilijk. Je zingt het en dan dringen de woorden weer 
echt tot je door... Dan moet ik weleens slikken, ja. Voor het publiek is het ook emotioneel, 
maar ik hou wel van die gevoelige sfeer die het oproept. Ik schaam me niet meer over mijn 
emoties. Toen ik 18 was, was dat onbespreekbaar. 'Jij, huilen?' Nu is het: 'Ja, en waarom niet?' 
Het is erg genoeg, een vriend als John verliezen, Linda verliezen na zoveel jaar met haar 
gelukkig te zijn geweest, en vorig jaar afscheid moeten nemen van George. Daarom vind ik 
het eigenlijk best fijn dat ik mijn gevoelens af en toe de vrije loop kan laten.' 
Doctor_Robert 29/11/2002  
 
 
PAUL'S LAATSTE ONTMOETINGEN MET GEORGE 
 
Vijf jaar geleden gaf George Harrison Paul McCartney een ukelele met Kerstmis cadeau. Paul 
speelde tijdens zijn laatste tournee 'Something' van George op dit mini-instrument. Op de 
vraag tijdens een recent interview of hij het niet jammer vindt dat hij nooit met George samen 
een nummer heeft geschreven, antwoordde Paul: 'We dachten allebei dat, dat er nog wel een 
keer van zou komen. Dat zou mooi zijn geweest. Maar ik ben niet iemand van spijt. Het was 
goed dat we nog wat tijd met hem hebben doorgebracht. Heather en ik hadden het er pas nog 
over dat George en zijn vrouw Olivia ons vanuit Los Angeles meenamen naar Las Vegas voor 
een voorstelling van het Cirque du Soleil. Hij moet toen al ziek zijn geweest, want het was 
niet zo lang voor zijn overlijden. Maar hij leek zich prima te voelen, iedereen dacht dat hij 
gezond was. Kort daarna kreeg hij die slechte diagnose. Hij ging alleen maar voor wat 
onderzoeken. Maar bij het Cirque du Soleil hadden we een gezellige avond met gelukkige 
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momenten. Momenten waaraan je met liefde terugdenkt. Ook toen hij ziek was, hadden we 
die momenten. Dan ben je tevreden met wat je krijgt.' 
Doctor_Robert 27/11/2002  
 
 
HERUITGAVE ALBUMS GEORGE HARRISON UITGESTELD 
 
De heruitgave van eerdere albums van George Harrison is uitgesteld. Deze maand zouden 
behalve zijn nieuwe cd-album 'Brainwashed' ook '33 and a Third', 'Gone Troppo', 'George 
Harrison', 'Somewhere in England', 'Cloud Nine' en 'Live in Japan' uitkomen, maar dit is nu 
verplaatst naar volgend jaar. 
Doctor_Robert 27/11/2002  
 
 
 
OLIVIA HARRISON TELEURGESTELD 
 
Olivia Harrison is vreselijk teleurgesteld dat kaartjes voor het concert ter nagedachtenis aan 
George op de zwarte markt worden verkocht. 'Dit druist zo in tegen de geest van de viering,' 
zei de weduwe van de precies een jaar geleden overleden sologitarist van The Beatles. 
Doctor_Robert 27/11/2002  
 
 
PAUL: 'IK BEN NOG NIET DOOD' 
 
Paul McCartney heeft de prestigieuze Britse 'Lifetime Achievement Award' geweigerd. Voor 
de tweede keer binnen twee jaar sloeg de ex-Beatle de prijs voor zijn gehele oeuvre af. Paul is 
bang dat het aanvaarden van de onderscheiding het teken is dat zijn carriŠre ten einde loopt. 
In plaats van aan Paul, die de prijs de 'Ik Ben Bijna Dood Award' noemt, wordt de 
onderscheiding nu aan Tom - 'Green Green Grass Of Home' - Jones gegeven. 
Doctor_Robert 27/11/2002  
 
 
VOOR DE 'DIE HARDS' 
 
De Beatles op tv. 
 
Waar: BBC 2 
Wanneer: 26 november 2002 
Hoe laat: 22.55 uur 
Welk programma: 'Witness' 
Onderwerp: Dave Jammieson vertelt over zijn belevenissen tijdens de begindagen van de 
Beatles. Het hele verhaal duurt vijf minuten en dus echt iets voor de 'Die Hards' 
Ringo 26/11/2002  
 
 
DE WINNAAR IS...... 
 
In de populairiteits poll "The Greatest Briton" die de afgelopen weken in Groot Brittanni‰ 
werd gehouden is Sir Winston Churchill als winnaar uit de bus gekomen. Op de tweede en 
derde plaats staan respectievelijk Brunel en prinses Diana. John Lennon kwam uiteindelijk op 
de zevende plek terecht, nog voor Nelson en Cromwell. 
Ringo 25/11/2002  
 
 
29 NOVEMBER 2001 
 
Is ook een datum die in het geheugen van de meeste Beatles-fans geschrift staat. Het is de 
overlijdensdatum van George Harrison. Het VARA TV MAGAZINE nr.47 heeft een mooie 
foto daarover in hun blad geplaatst. Deze foto hebben wij weer voor u gescand. 
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Laten we op die dag even in gedachte stil staan bij de 'Quiet Beatle'. 
Ringo 22/11/2002  
 
 
 
TOP 2000 VAN 2002 
 
In de drie jaar dat de Top 2000 wordt uitgezonden is het evenement uitgegroeid tot de 
traditionele jaarafsluiter van bijna 4 miljoen mensen! Daarmee is de Top 2000 het grootste 
radio-evenement van het jaar.  
Geef via deze site uw platen door voor de Top 2000. Links op de site ziet u 3 stappen. Bij 1 
kunt u op verschillende wijzen zoeken. Het resultaat verschijnt bij 2. U kunt in 'vak 2' ook 
door de hele lijst snuffelen, klik daarvoor op 'toon alle platen'. 
Plaat gevonden? Klik op 'voeg toe' (max. tweemaal dezelfde artiest). 
Staat uw favoriet er niet bij? U kunt zelf ‚‚n plaat toevoegen bij 3. 
Nederland is massaal aan het stemmen. Nog niet op politieke partijen, maar op de mooiste 
nummers aller tijden. Kortom: op de Top 2000. 
Dus aarzel niet en stem de (solo)Beatles de top 10 in. 
Ringo 20/11/2002  
 
 
RINGO OP OMROEP FLEVOLAND 
 
Ja u leest het goed. Maar het is niet d‚ Ringo. Het is namelijk de operator van deze club die 
i.v.m. het uitbrengen van 'Brainwashed' een telefonisch gesprek heeft met Rob van Beeten. 
Dit gesprek vindt plaats op 19-11-2002 omstreeks 11.40 uur op Omroep Flevoland. 
Wilt u de frequentie van Omroep Flevoland weten, klik dan hier. 
Ringo 18/11/2002  
 
 
JOHN LENNON OP TV 
 
John Lennon is morgen in twee programma's te bewonderen, te weten: 
 
Programma: Great Britons 
Waar: BBC2 
Wanneer: 19-11-2002 
Hoe laat: 22.00 uur 
en 
Programma: The Great Britons Collection 
Waar: BBC2 
Wanneer: 19-11-2002 
Hoe laat: 00.20 
 
Vergeet niet uw videorecorder in te stellen. 
Ringo 18/11/2002  
 
 
GERUCHTEN, GERUCHTEN.... 
 
Uit niet nader genoemde bronnen, komt het gerucht dat Paul McCartney weer de studio 
induikt, waarschijnlijk het aankomende jaar, om een heel stel nieuwe songs op te nemen. Dat 
is het voor nu, als er meer nieuws over dit onderwerp komt, dan leest u het hier. 
Ringo 17/11/2002  
BRAINWASHED TE DOWNLOADEN 
 
En ja hoor het is weer zover. Het gehele album 'Brainwashed' van George Harrison staat op 
het internet.  
Nodeloos te zeggen dat dit natuurlijk verboden is, maar ja, wat doe je ertegen. 
Ringo 16/11/2002  
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GREAT BRITONS 
 
Dinsdag a.s. (19 november 2002) wordt om 22.00 uur op BBC2 in de serie Great 
Britons de aflevering over John Lennon uitgezonden. Iedereen mag meestemmen 
over wie de Greatest Briton aller tijden is, ook vanuit het buitenland, zij 
het maar ‚‚n keer per aflevering. Doen, dus. Lennon heeft de top tien reeds 
gehaald en doet dus mee voor de uiteindelijke verkiezing, dit in 
tegenstelling tot Paul McCartney (19 in de top 100) en George Harrison (62 
in de top 100). Ringo Starr heeft helaas zelfs de top 100 niet gehaald. 
Stemmen kan via deze link. 
 
Voor wie het programma niet kent: eerdere enquˆtes onder BBC-kijkers hebben 
een bonte top 100 lijst van Great Britons aller tijden opgeleverd, waarin 
naast bijv. Shakespeare, Florence Nightingale en Koning Henry V ook David 
Beckham en Cliff Richard voorkomen. Uit de top10 (maar niet uit de 
resterende 90) kan nu de Greatest Briton worden gekozen. Deze tien worden 
voorgesteld in een programma van een uur, waarin o.a. een (Engelse) 
beroemdheid zijn keus voor juist d‚ze persoon verdedigt. Een buitengewoon 
leuke formule en hoogst informatief, want het wordt zo gebracht dat ook 
degenen die de persoon niet kennen op hem zouden moeten gaan willen stemmen! 
Kijken en op John Lennon stemmen dus! 
 
vriendelijke groeten, 
 
Peter Visser 
(Tatrafan) 
Ringo 16/11/2002  
 
 
BRAINWASHED 
 
De primeur ligt waarschijnlijk weer bij de 'Beatlesfanclub op HetNet'  
Na een lange stilte van onze kant kunnen we u de hoes en covers van zowel de LP en de CD 
laten zien. 
 
Het ziet er allemaal prachtig uit. 
Wat u ziet is de normale uitgave van de cd, de uitgave in box met bonus dvd en de lp. 
Een recensie over deze cd/lp kunt u binnenkort hier van (ik mag wel zeggen, de uitstekende) 
recensist Yorick verwachten. 
Ringo 15/11/2002  
 
 
CAN BUY ME LOVE 
 
Bandopnames van John Lennon die voor zijn stiefdochter Kyoko zingt worden binnenkort 
geveild als een deel van te verkopen Beatles memorabilia bij Veilinghuis Cooper Owen. De 
banden zijn in 1970 (= waarschijnlijker 1969, red.) opgenomen in Denemarken in het huis 
van Tony Cox, de ex-man van Yoko Ono. Kyoko was toen zes jaar oud en ontmoette Lennon 
voor het eerst. Het wordt verwacht dat de banden tussen de 60.000 en 80.000 pond sterling 
gaan opbrengen. Op de banden staan ontroerende, persoonlijke familiedingetjes. John had 
Kyoko nog nooit ontmoet en Yoko had haar ook al jarenlang niet gezien. Ze deden echt hun 
best. Yoko was nogal gespannen. Als je naar de banden luistert is dat tenenkrommend.  
Ook wordt er een 3 meter hoog moza‹ek geveild, dat Lennon zelf bij het zwembad van zijn 
huis in Kenwood had aangelegd. Het heet All Seeing Eye. Door de nieuwe eigenaar is het 
eruit gesloopt en in een veldje ernaast gedumpt en begraven. Een volgende eigenaar hoorde 
de geruchten erover en is naar de restanten gaan zoeken. Hij vond het terug en het kostte 
jaren 
aan restauratiewerkzaamheden. De waarde wordt nu op zo'n 150.000 tot 250.000 pond 
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sterling geschat. 
Marthamydear 11/11/2002  
 
 
LONNIE DONEGAN OVERLEDEN 
 
Lonnie Donegan, de pionier van de skifflemuziek is op 71 jarige leeftijd overleden. Hij heeft 
een generatie van Britse rock 'n' rollers be‹nvloed. Hij stortte in en overleed vorige week 
zondag terwijl hij op tournee door het Verenigd Koninkrijk was. Dit werd door Associated 
press, de BBC en Sky News gemeld. Hij viel, veroorzaakt door een, een hevige pijn in zijn 
rug en overleed enige tijd later. Volgens Sky News was zijn laatste optreden in Nottingham. 
Dat was ook de allereerste stad waar hij in 1957 speelde toen hij net bekend werd. 
Marthamydear 11/11/2002  
 
 
BACK IN THE USSR 
 
Paul McCartney 'overweegt' een Europese tournee in 2003. Daarbij zou hij, zoals onze 
Beatlesfanclub eerder berichtte, ook een concert geven op het Rode Plein in Moskou.  
De Noord-Amerikaanse tour van de ex-Beatle brak alle records: vijftig concerten die 100 
miljoen dollar opbrachten ofwel gemiddeld 2 miljoen per concert. Paul vertelde in Billboard 
Magazine: 'In sommige opzichten deden de reacties mij denken aan de vroege 
Beatles-tournees. Maar met de Beatles waren we nog jongeren die dit voor het eerst deden. In 
het Shea Stadium in New York (1965) speelden we via de versterkingsinstallatie van de 
honkbal! Nu weten we iets meer; deze band is een geweldige live-band en het verbaast me 
eigenlijk dat ik dit nog zo graag doe, maar echt, I love it!' 
Na zijn shows in Mexico van de afgelopen week maakt Paul zich nog dit jaar op voor 
optredens in Japan, waar hij in 1980 de gevangenis in ging wegens het bezit van marihuana. 
'Deze keer ben ik beter voorbereid,' grapte hij. 'Ik weet nu hoe ik mijn koffer moet inpakken.' 
Doctor_Robert| 7/11/2002  
 
 
 
 
GERUCHTEN ROND 'STUCK INSIDE A CLOUD' 
 
Fans van George Harrison wachten vol ongeduld op de nieuwe single van de ex-Beatle, 'Stuck 
inside a cloud'. Mensen die het nummer al hebben gehoord, denken er een liefdesverklaring 
van George aan zijn weduwe Olivia in te horen, ontstaan in en vanuit de periode waarin hij 
streed tegen de keel- en longkanker en de hersentumor waaraan hij leed en uiteindelijk stierf. 
Maar dat kan niet, want George schreef de tekst al tien jaar eerder, lang dus voordat de ziekte 
zich openbaarde. Toch blijven fans zoeken naar een diepere betekenis achter de tekst van 
'Stuck inside a coud', dat het favoriete nummer is van Georges 24-jarige zoon Dhani. Dhani 
voltooide de productie van het laatste (?) album van zijn vader onder leiding van Jeff Lynne 
van Electric Light Orchestra, die jarenlang producer was van de cd's van George. Dhani 
bevestigt dat de plaats op het album van 'Stuck inside a cloud' - nummer 7 - met opzet is 
gekozen. Zeven, zegt hij, was het geluksgetal van zijn vader. Maar naar de bedoeling van het 
lied kan ook hij slechts gissen. 'Het zou kunnen slaan op de 'sluier van onwetendheid' die 
iedereen op aarde ervaart en waar mensen vanaf proberen te komen. Die 'wolk' brengt je in 
verwarring en beperkt je visie,' zei Dhani in een recent interview. 
Doctor_Robert| 4/11/2002  
 
 
AUSTRALISCHE PERIKELEN VOOR PAUL 
 
In aanvulling op zijn verklaring dat zijn optreden in Melbourne niet doorgaat vanwege de 
terroristische aanslag op Bali, heeft de woordvoerder van Paul McCartney in de Australian 
Sunday Telegraph gezegd dat Paul teleurgesteld is dat hij niet in Sydney kan spelen, een 
favoriete concertstad van de ex-Beatle tijdens eerdere tournees, omdat er met Melbourne een 
exclusieve deal gesloten was. 'Paul wilde niet uitsluitend in Melbourne spelen, maar ook in 
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Sydney optreden,' zei Geoff Baker, die tevens het besluit verdedigde om de show in 
Melbourne uit te stellen. 'Om daar 'Can't buy me love', 'Live and let die' en 'Jet' te spelen, dat 
kunnen we niet maken. Dat zou wel heel ongevoelig zijn geweest. Ok‚, Paul speelde ook 
tijdens het liefdadigheidsconcert in New York voor 11 september, maar die nummers waren 
speciaal samengesteld voor die gelegenheid. De show die hij nu doet bestaat uit 36 
voornamelijk up-tempo liedjes, vrolijke rock 'n roll - niet passend om nu in Australi‰ te 
brengen. Of er nu wel of geen familieleden van de jongeren die op Bali om het leven kwamen 
bij zijn concert zouden zijn, Paul vond het gewoon geen goede zaak om daar nu een muzikaal 
feestje te bouwen. Het is een volkomen emotionele beslissing van Paul, maar zo is hij nu 
eenmaal - en wat is daar mis mee?' Volgens Geoff Baker wordt er nu onderhandeld over een 
Australische tournee voor begin volgend jaar. 
Doctor_Robert 4/11/2002  
 
 
PAUL: GELD OF MEDELEVEN? 
 
Was het uit medeleven of uit winstbejag dat Paul McCartney zijn Australische optreden op 23 
november afzegde? Volgens kranten zou Paul 12 miljoen dollar willen hebben voor twee 
concerten in Melbourne, waarvan de helft gegarandeerd. De ex-Beatle zou de naam hebben 
erg boos te worden als zijn shows niet uitverkocht zijn, maar de Australi‰rs konden dat 
blijkbaar niet garanderen. 
Doctor_Robert 1/11/2002  
 
 
NIEUWE SINGLE GEORGE HARRISON 
 
Deze week is de nieuwe single van George Harrison uitgekomen, 'Stuck inside a cloud'. Het 
nummer staat ook op het album 'Brainwashed' dat op 19 november wordt gereleast, twee 
weken voor Georges eerste sterfdag. Vorig jaar overleed de ex-Beatle op 58-jarige leeftijd aan 
kanker. Op het album, dat geproduceerd is door Jeff Lynne en Dhani, de zoon van George, 
staan elf van de vijfentwintig nummers die George in de maanden voor zijn dood opnam. Dat 
zou kunnen betekenen dat we hierna n¢g een album van de 'stille Beatle' kunnen verwachten. 
Eind november vindt ook in de Royal Albert Hall een concert plaats ter nagedachtenis aan 
George, dat georganiseerd wordt door Eric Clapton en Georges weduwe Olivia. Bovendien 
ontvangt George deze maand postuum een onderscheiding van de British Independent Film 
Awards voor zijn inspanningen voor de Engelse filmindustrie. 
Doctor_Robert 1/11/2002  
 
 
MEVR. MILLS MCCARTNEY EN DE BEROERING 
 
Voormalig fotomodel Heather Mills McCartney, vertelt in het Amerikaanse tv programma 
Today over de beroeringen in haar leven. Ze vertelt over de publiciteit rond haar trouwen met 
Paul, hoe het is om door het leven te gaan met een geamputeerd been en meer van dat 
vrolijks. 
Ringo 31/10/2002  
 
 
PAULS VOEDINGSACTIE 
 
Paul McCartney heeft zijn steun gegeven aan 'Measure 27', een actie om genetisch 
gemanipuleerd voedsel in de Verenigde Staten te voorzien van een aanduiding. Hij heeft een 
radiospotje van dertig seconden opgenomen dat in Oregon wordt uitgezonden. Paul is al jaren 
een overtuigd vegetari‰r en hoorde over de campagne toen hij Portland aandeed in het kader 
van zijn 'Back in the U.S.'-tour. Hij nam zelf contact op met de organisatoren van de actie. 
'Als er een aanduiding op de verpakking staat, kunnen de mensen kiezen,' zegt Paul in het 
spotje. In Amerika is naar schatting 70 procent van de voedingsmiddelen die in supermarkten 
te koop zijn, geproduceerd met genetisch gemanipuleerde bestanddelen. Daar is geen 
wetgeving die dit op een of andere manier regelt. Voedselproducenten en biotechnologische 
bedrijven hebben inmiddels miljoenen bijeengebracht om de Measure 27-campagne aan te 
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vechten. 
Doctor_Robert 30/10/2002  
 
 
PAUL ALS POLITIEAGENT 
 
Paul McCartney mag nu boeven oppakken, want de New Yorkse politie heeft hem tot 
detective benoemd! De benoeming is een eervolle onderscheiding voor het 
liefdadigheidsconcert dat de ex-Beatle organiseerde voor de families van de slachtoffers van 
de Twin Towers-ramp. Een vriend van Paul vertelde: 'Paul is erg ingenomen met zijn badge, 
het is niet alleen voor de sier, hij heeft ook arrestatiebevoegdheid!' Ken Cardona van de New 
York Police Department zei: 'We hebben hem in onze gelederen opgenomen uit dank voor 
zijn hulp aan ons in onze wanhoop. Hij was erg blij, maar ook verrast en ontroerd.' 
 
Doctor_Robert | 30/10/2002  
 
 
PAUL GELAST CONCERT IN MELBOURNE AF 
 
Het geplande concert van Paul in Melbourne is afgelast. 
Paul komt tot deze daad, doordat hij geschokt en aangedaan is door de aanslag op Bali. 
Er zijn veel Australische slachtoffers gevallen en uit respect voor hen, de nabestaanden en het 
Australische volk gaat de show niet door. 
Paul: "Dit is niet het goede moment voor een rockshow". 
Op www.paulmccartney.com heeft Paul een statement geplaatst. 
Little_Boy_Blue 29/10/2002  
 
 
YOKO ONO IN WENEN 
 
Vorige week donderdag was Yoko in Wenen voor een persconferentie in Hotel Sacher. Dat is 
het zelfde hotel waar John & Yoko in 1969 verbleven toen ze Wenen bezochten, om een film 
in opdracht van de Oostenrijkse TV ORF te maken.  
Op het filmfestival Viennale zullen de films Rape, Fly en Bottoms worden vertoond. Van 20 
oktober tot 20 november zal er ook een tentoonstelling die Yoko Ono; From My Window heet 
in Wenen te zien zijn. Yoko is op zaterdag 19 oktober, om 16.00 uur, aanwezig geweest bij de 
Schule fuer Dichtung in het Semper Depot, te Wenen. Daar heeft ze gedichten voorgelezen en 
vragen van de mensen beantwoord. 
Marthamydear 27/10/2002  
 
 
PAULS KRITIEK OP WERELD NATUURFONDS 
 
In een brief van 10 oktober 2002 ging Paul tekeer tegen het Wereld Natuur Fonds. Het heeft 
er mee te maken dat het Fonds een programma ondersteunt van het natuurbescherming 
bureau van de USA, dat ook ermee gepaard gaande testen op dieren goedkeurt. De brief die is 
gericht aan de directeur van het internationale Wereld Natuur Fonds, werd geschreven door 
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Bij deze organisatie is Paul door de 
jaren heen heel erg betrokken geweest. 
De brief stelt dat het Wereld Natuur Fonds "een drijvende kracht achter het ontwikkelen en 
ontwerpen van een van de grootste proefdierprogramma's -de US Enivironmental Agency's 
(EPA's) --in de internationale geschiedenis is geweest. Het betreft met name EPA's 
'endocriene hormoonverwerkings onderzoek'". Het gaat verder met de organisatie er van te 
beschuldigen dat ze meehelpen in het US-Congres te lobbyen door in een EPA adviesraad 
deel te nemen, die met het hormoonprogramma en de bijbehorende fondsenwerving nauw 
betrokken is. 
McCartney verklaart:"Het Wereld Natuur Fonds kan niet zeggen dat het wenst zijn 
afhankelijkheid van dierproeven te verminderen terwijl ze de noodzakelijkheid ervan 
onderschrijft. Ja, zelfs actief lobbyt voor regeringsinstellingen in de hele wereld, die het 
gebruik van dier-vergiftigingsproeven propageren. Ze onderschrijven zelfs recent de 
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expliciete wens van EPA, om bepaalde pesticiden te testen op 'de ontwikkelingssnelheid voor 
neuro-toxiteit*.' Een proef die leidt tot lijden en dood van meer dan 1300 dieren per getest 
chemisch middel." Er wordt in de brief gevraagd of het Wereld Natuur Fonds een alternatieve 
testmethode kan onderschrijven die er "het nodeloos martelen of doden van dieren" niet meer 
bij betrekt. 
* toxiteit = de mate van vergiftiging, red. 
Marthamydear 26/10/2002  
 
 
BRAINWASHED-HOESJES 
 
Hier zijn nog wat details over de verpakking van Brainwashed. De standaard-editie bevat een 
boekje voorzien van annotatie, in vierkleuren druk. Het bestaat uit 16 pagina's en is 
ge‹llustreerd met tekeningen die George zelf gemaakt heeft. Het zal in digipack-formaat zijn 
uitgevoerd. Een speciale gelimiteerde editie van de CD zal een bonus DVD-single bevatten 
die gaat over "The Making Of Brainwashed." Er zal een 'verzamelaars'-poster en een offici‰le 
George Harrison guitaarplectrum, in een speciaal 'verzamelaarsdoosje', bij zitten. 
Er zijn ook nog eens twee verschillende versies van de Brainwashed-hoesjes. Een heeft het 
Om en een Kruis onder de handtekening van George staan en een andere heeft dat niet. Het is 
momenteel onduidelijk welke er voor welke versie gebruikt gaat worden. Een is bedoeld als 
hoesje voor de standaard-CD, de andere zal voor een meer uitgebreide CD-verpakking 
gebruikt worden. 
Marthamydear 25/10/2002  
 
 
VERLOREN GEWAANDE TAPES WORDEN GEVEILD 
 
Twee nooit eerder gehoorde tapes van John Lennon worden volgende maand geveild. Deze 
huisopnamen werden in 1970 gemaakt, toen John in het huis van Yoko's ex-man, Tony Cox, 
in Denemarken verbleef. 
De veiling wordt gedaan door het veilinghuis Cooper Owen's op 19 november 2002 en men 
verwacht dat de tapes ergens tussen de 90.000 en 120.000 euro gaan opbrengen. 
Een ander item van John, de Phantom Vox organ gitaar uit 1964, wordt eveneens geveild. 
Ringo 25/10/2002  
 
 
FILM EER VOOR GEORGE 
 
George Harrison ontvangt volgende week in Londen postume eer voor zijn filmwerk. 
George wordt ge‰erd voor zijn bijdrage aan de onafhankelijke filmmakers. Hij krijgt de prijs 
woensdag 30 oktober 2002 uitgereikt tijdens de "British Independent Film Awards". 
Zijn maatschappij 'Handmade' wordt beschouwd als ‚‚n van de overlevenden van de Britse 
film uit de late 70er en uit de 80er jaren. 
Het produceerde de succesfilm van Monty Python Life Of Brian en had successen met de 
films The Long Good Friday, Time Bandits, Mona Lisa en Withnail And I. 
Ringo 25/10/2002 
 
 
PAUL'S NIEUWJAARSCONCERTEN, CHINA EN RUSLAND 
 
Paul McCartney maakt plannen voor een historisch optreden voor maar liefst 500.000 fans op 
het Tiananmen Plein (het beroemde Plein van de Hemelse Vrede, bekend van de Chinese 
student die er een tank tegenhield) in Peking, China. Bovendien wil hij deze stunt vervolgens 
herhalen op het Rode Plein in Moskou. Zo 'pakt' Paul 1 miljoen bezoekers met twee 
concerten! Met deze stunt wil Paul een bijdrage leveren aan de wereldvrede. Love & peace in 
een tijd waarin de wereld in een waanzinnige, overspannen fase verkeert. Even de jaren 60 
laten herleven, toen alles op z'n plaats viel: de nawee‰n van de Tweede Wereldoorlog waren 
zo'n beetje achter de rug, de welvaart nam toe en mensen kregen tijd, geld en gelegenheid om 
het leuk en gezellig te maken. Helaas is dat wat doorgeschoten. 
Doctor_Robert 25/10/2002  
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PAUL EN DE PIANO 
 
In de tweedelige serie 'The History of the Piano' die BBC2 deze maand uitzendt, komt Paul 
McCartney aan het woord. In het programma van schrijver/presentator/musicus Jools Holland 
is Paul te zien, zittend aan de piano met een kopje thee, en ook nog pratend over onder andere 
'Your Loving Flame'. 
Doctor_Robert 25/10/2002  
 
 
PAUL BEKIJKT 'BACK IN THE U.S.'-FILM 
 
Afgelopen week hebben Paul McCartney, zijn vrouw Heather, zijn 'Driving Rain Tour'-band 
en -crew tijdens een besloten viewing in de Archlight Cinema's in Los Angeles de film 'Back 
in the U.S.' bekeken. Iedereen had partner of ouders meegenomen en vooraf genoot het 
gezelschap van vegetarische hapjes. Na afloop spraken de aanwezigen van 'een werkelijk 
prachtige documentaire over de ervaringen tijdens de 'Driving Rain Tour', gezien vanuit 
zowel het gezichtspunt van het publiek als achter de schermen. De film is een schitterende 
herinnering voor degenen die er bij waren, en geeft een mooi en eerlijk beeld voor hen die de 
show niet hebben kunnen zien.'  
'Back in the U.S.' is een documentaire over de tour, geen concertfilm. De muzikale uitvoering 
staat op de 'Back in the U.S.'-cd, die op 26 november 2002 in Amerika uitkomt. De film geeft 
nauwgezet weer wat fans doorgaans niet te zien krijgen: de familiesfeer tijdens de tour. Te 
zien zijn onder meer alle activiteiten van Paul gedurende de tour, zoals zijn interviews en 
persconferenties, soundchecks, overleg met licht- en geluidstechnici en zijn priv‚-momenten 
met zijn vrouw Heather. Ontroerend is de scŠne in de film waarin Paul zijn concert afsluit 
met 'The Long and Winding Road'. Hij kijkt dan in het publiek en ziet daar ineens tientallen 
crewleden die grote kaarten omhoog houden met harten erop. Je ziet dat hij daar een brok van 
in zijn keel krijgt en moeite heeft om het lied uit te zingen. 
De film 'Back in the U.S.' komt op 27 november a.s. op de Amerikaanse tv en verschijnt ook 
als dvd. 
Doctor_Robert 25/10/2002  
 
 
OLIVIA HARRISON EN CLAPTON HERDENKEN GEORGE 
 
Olivia Harrison en Eric Clapton bereiden een buitengewoon optreden voor ter ere van George 
Harrison. Dit eenmalige concert vindt op 29 november 2002 plaats in de Royal Albert Hall in 
Londen, een jaar na Georges overlijden. De avond zal in het teken staan van de muziek van 
George, maar ook van de muziek waar hij van hield. Uitvoerende artiesten zijn onder anderen 
Joe Brown, Eric Clapton, Jools Holland, Jim Keltner, Jef Lynne, Sir Paul McCartney, 
verschillende leden van Monty Python's Flying Circus, Tom Petty, Leon Russell, Ravi 
Shankar en Ringo Starr. Eric Clapton heeft de muzikale leiding over de herdenkingsavond. 
De opbrengst van het concert gaat naar The Material World Charitable Foundation, een 
stichting die George in 1973 oprichtte en die kunst, muziek, scholing en mensen met 
bijzondere noden steunt. Olivia Harrison zei: 'Het eerbetoon aan George zal niet alleen in de 
Albert Hall weerklinken, maar hopelijk ook de geest van de man bereiken die zo geliefd was 
bij zijn vrienden, die op deze dag zullen optreden en aanwezig zullen zijn.' 
Doctor_Robert 24/10/2002  
 
 
EXTRA DRIVING RAIN TOUR IN US? 
 
Volgens het blad 'Beatlefan' zou Paul McCartney overwegen een tweede tournee door de 
Verenigde Staten te gaan maken. De eerste Driving Rain Tour bestond uit 23 concerten, maar 
gezien de belangstelling had Paul er makkelijk 40 kunnen doen. Na deze tournee verlaat Paul 
Amerika om andere landen en werelddelen te bezoeken, waaronder Mexico, Japan, op 23 
november Australi‰ (Melbourne), China en Rusland. Maar in de V.S. houdt men er rekening 
mee dat hij terugkomt voor nog een aantal concerten. 
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Doctor_Robert 23/10/2002  
 
 
GOLDMINE MAG: BEATLES VERSUS ROLLING STONES 
 
Het Amerikaanse muziekverzamelaarsmagazine 'Goldmine' zet in haar jaarlijkse 
Beatles-editie deze keer de Fab Four tegenover de Rolling Stones. Op het gebied van 
persoonlijkheid, bewieroking en nieuwswaardigheid hadden de Stones in 1964 de Beatles 
vezel voor vezel, botje voor botje en - zo leek het - fan voor fan ge‰venaard. En toen de 
Stones hun rivalen als Beste Britse Band versloegen in de lezerspoll van het Engelse 
muziekblad Melody Maker, was de race voor onder meer de Los Angeles Times gelopen: 
voor de Amerikanen waren de Beatles niet langer de nummer 1 van de Engelse 
populariteitspolls. En dat ondanks het feit dat de Beatles gekozen werden als Beste 
Internationale Band (de Rolling Stones werden tweede) en als Beste Zangers (Mick Jagger 
werd derde). 
Doctor_Robert 23/10/2002  
 
 
I ME MINE BOEK 
 
Onlangs ontvingen wij ons exemplaar van I Me Mine. Het is verbazingwekkend hoe de 
zachter lijkende omslagfoto en het commentaar van Olivia de nieuwe versie verheffen. Dit 
geeft ook een veel beter inzicht in de song. Naast de nieuwe omslagfoto en de introductie 
door Olivia (die even innemend is als in het voorwoord voor het Rolling Stone Boek -- is het 
nog een vraag waarom ze elkaar zo aanbaden?) zijn er een paar nieuwe foto's toegevoegd. Er 
zijn geen nieuwe songteksten toegevoegd. Jammer, want dat zou een enorme toegevoegde 
waarde hebben gehad. Het is namelijk niet vaak geweest, dat George ons openlijk toestond 
eens in zijn wereld mee te kijken. I Me Mine was een van de meest indringende gelegenheden 
daartoe. De nieuwe versie is een waardige aanvulling voor je bibliotheek. Het geeft hoop dat 
toekomstige projecten van het "Harrison-kamp" van een zelfde hoogwaardige kwaliteit zullen 
zijn. 
Per 1 november 2002 volgt in de boekenrubriek een bespreking van I Me Mine. 
Marthamydear 23/10/2002  
 
 
HOFNER MET HANDTEKENING GEVEILD VOOR INDIANEN 
 
Paul McCartney heeft zijn handtekening gezet op een Hofner 500/1 '62 vioolbas, het model 
waarmee hij ooit zijn Beatles-carriŠre begon. Deze zogenaamde 'Beatle-bas' zal worden 
geveild ten bate van het 'Lakota Village Project', waarmee de straatarme Indiaanse bevolking 
van het Pine Reservaat in South Dakota wordt gesteund. Collega George Harrison droeg het 
project eveneens een warm hart toe en Ringo Starr, Klaus Voormann en Peter Maffay doen 
dat nog steeds. 
Het Pine Reservaat, het thuisland van de Lakota (Sioux) Indianen, is het armste deel van de 
Verenigde Staten. De levensomstandigheden zijn er te vergelijken met die in de Derde 
Wereld. Na de catastrofe die een orkaan in 1999 veroorzaakte, waarbij zware stormen en 
regenval huizen en elektriciteit- en waterleidingen verwoestten en 160 families dakloos 
werden, werd het Lakota Fonds opgericht. De belangrijkste doelstellingen zijn het bouwen 
van huizen, het cre‰ren van nieuwe banen en medische zorg. Paul maakte het Lakota Village 
Project bekend tijdens een goed bekeken tv-uitzending in december 1999. Behalve bekende 
artiesten wordt het initiatief ook gesteund door veel bedrijven en particulieren. Het geld dat 
de Beatle-bas gaat opbrengen, zal worden gebruikt voor een medisch zorgcentrum. Omdat de 
Indianen te weinig of alleen ongezond voedsel tot hun beschikking hebben, lijdt 53% van hen 
aan diabetes en is hun gemiddelde leeftijdsverwachting niet hoger dan 50 tot 55 jaar. 
Doctor_Robert 23/10/2002  
 
 
HOE A HARD DAY'S NIGHT DE BEATLES MAAKTE 
 
Is de sub-kop van het hoofdartikel in het Engelstalige blad Mojo van november 2002.  
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Het negen bladzijden beslaande hoofdartikel gaat volledig over de film 'A hard day's night' en 
hoe de Beatles hun rol daarin vertolkten. Dit allemaal naar aanleiding van het uitbrengen van 
de dubbel-dvd 'A hard day's night'. Het artikel staat ook vol met mooie foto's van de Beatles. 
In het blad staat ook een artikel over de 'Love me do'-single, die op 5 oktober 1962 werd 
uitgebracht, nu 40 jaar geleden. 
Aan het begin van het blad staat een kort artikel over 'Brainwashed' van George Harrison. 
Verder staan her en der kleine artikeltjes en advertenties van en over de Beatles verspreid 
door het blad. 
Ze maken ook zo even tussen neus en lippen door bekend dat eind november 2002 een 
'Special Edition' van het blad wordt uitgegeven. Geheel over de periode 1 april 1962 tot en 
met 31 december 1964 van de Beatles. 
Tot slot wil ik nog vermelden dat er een poster van de Beatles bij het blad is gevoegd. 
Ringo 23/10/2002  
 
 
 
 
PETER BLAKE GERIDDERD 
 
Prins Charles heeft Peter Blake tot ridder geslagen. De schilder is het meest bekend van het 
ontwerp van de hoes van de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"-elpee. Blake, die ook 
collages ontwerpt, zei er trots op te zijn een van de drie levende schilders te zijn, die zijn 
geridderd. "Ik ben voor alle schilders erg blij met deze uitreiking," zei de 70-jarige kunstenaar 
afgelopen donderdag. Blake schildert nu al weer 50 jaar. Hij benadrukt dat hij veel meer heeft 
gedaan dan alleen de beroemde elpeehoes uit 1967. "Het is het meest bekend, maar het is ook 
de grootste misser, want iedereen kent dat en andere dingen kent men helemaal niet," zei hij. 
Zijn ontwerp liet de vier Beatles met enorme snorren en gekleed in felgekleurde militaire 
kostuums zien. Ze poseerden voor een menigte van beroemdheden. Ze stonden er zelf ook 
tussen als de jongere Beatles. Onder anderen stonden er Marilyn Monroe, Karl Marx en 
Marlon Brando op. 
Blake kreeg voor de hoes slecht $310,-- uitbetaald en hij heeft nooit enige royalties 
ontvangen. 
Marthamydear 22/10/2002  
 
 
BEATLES VOOR HET EERST OP VERZAMEL-CD 
 
De Amerikaanse platenmaatschappij Capitol Records brengt deze maand (oktober) ter 
gelegenheid van haar 60-jarig bestaan een cd-box uit met 60 jaar Amerikaanse hits: een cd 
per decennium, 16 nummers per cd, dus in totaal 96 songs die tussen 1942 en 2002 zijn 
uitgebracht door de jubilerende platenmaatschappij. Heel bijzonder is dat ook The Beatles 
zijn vertegenwoordigd en wel met 'A Hard Day's' Night' en 'Hey Jude'. Bijzonder, omdat dit 
officieel de eerste keer is dat er Beatlessongs op een verzamel-cd staan. Als soloartiesten 
hebben John, Paul, George en Ringo eveneens de verzamelaar gehaald: John (& Plastic Ono 
Band)met 'Imagine', Paul (& Wings) met 'Band On The Run', George met 'My Sweet Lord' en 
Ringo met 'It Don't Come Easy'. De cd-box, die in een 'DeLuxe'-versie en een 'Special'-versie 
verschijnt met respectievelijk een 144 pagina's en 72 pagina's dik fotoboek, bevat verder 
nummers van Frank Sinatra, Nat King Cole, Peggy Lee, Gene Vincent, The Beach Boys, 
James Taylor, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Steve Miller Band, Joe Cocker, Crowded 
House, Tina Turner, Robbie Williams, Kylie Minogue en nog heel veel anderen die het sinds 
1942 gemaakt hebben in de Amerikaanse muziekbusiness. 
Doctor_Robert 22/10/2002  
 
 
OMDAT WE DRIE ZIJN GEWORDEN 
 
Voor deze ene keer ons zelf even kietelen. We zijn vandaag drie jaar oud geworden en 
daarom is vandaag de midi 'Birthday' als achtergrond-muziekje geplaatst. Morgen weer de 
'Song van de maand'. 
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Ringo| 22/10/2002  
 
 
ONGEPUBLICEERDE FOTO'S 
 
Zo'n beetje 500 in de sixties genomen en tot nu toe niet gepubliceerde foto's van The Beatles 
zijn aan de Dundee Universiteit in Schotland ontdekt. De plaatjes zijn geschoten door de 
Hongaarse fotograaf Michael Peto. Ze laten The Beatles zien, terwijl ze zijn aan het uitrusten 
van de opnamen voor Help!, hun tweede speelfilm. Ze werden vorige week zaterdag heel 
toevallig(??) gevonden. Het was toen de 40ste verjaardag van de eerste Beatles-single "Love 
Me Do", die op 5 oktober 1962 in Engeland uit kwam. 
Marthamydear 21/10/2002  
 
 
DE BESTE BRIT 
 
De BBC kiest dit najaar de 100 Greatest Britons, de honderd "grootste" Britten uit hun 
geschiedenis. Gisteravond zijn de nummers 100 t/m 11 al bekend gemaakt; de komende 
weken tellen ze de top 10 af. In de lijst ook nogal wat muzikanten: Boy George, John Lennon, 
Paul McCartney, David Bowie; ze staan er allemaal in. (En wat doen de Ieren Bono en Bob 
Geldof in de lijst?!) De producer van de serie vertelt in de uitzending waarom deze 
muzikanten bij de 100 Greatest Britons horen. 
copyright schiffers.nl 
Ringo 21/10/2002  
 
 
PRIMEUR! PRIMEUR! PRIMEUR! 
 
Brainwashed op het internet 
 
Als (waarschijnlijk) de eerste in Nederland kunnen wij u fragmenten laten horen van het 
nieuwe album van George Harrison 'Brainwashed'. 
U hoort en ziet George en Dhani Harrison, Jeff Lynne en Jim Keltner vertellen over het 
nieuwe album. 
Tevens hoort u ook fragmenten van de songs: 'Between the devil and the deep blue see', 'Any 
road' en 'Stuck inside a cloud'. 
 
Van deze drie songs ligt de eerste mij het lekkerste in het gehoor. 
 
In de rubriek 'links' vindt u de link naar bovenstaande onder de naam 'Brainwashed op het 
internet'. 
Ringo 19/10/2002  
 
 
OVERHEIDSSTEUN VOOR PAUL? 
 
Met nog een paar weken te gaan naar de verkiezingen in Australi‰, heeft de Australische 
regering geweigerd te zeggen hoeveel geld ze hebben gegeven om het komende concert van 
McCartney in Melbourne te subsidi‰ren. Premier Steve Bracks hoopt dat het concert 10.000 
bezoekers zal aantrekken en zo $20 miljoen voor de omgeving zal opleveren. Oppositieleider 
Robert Doyle heeft nogal kritiek op Bracks. Hij zegt dat de Australi‰rs er het recht op hebben 
te weten welk bedrag van de belastingbetaler is gebruikt. "Dit komt op mij wel heel 
merkwaardig over," zei Doyle. "Ik bedoel, we willen allemaal wel eens een groot concert 
zoals dit, maar ik zou niet weten waarom de Victoriaanse Regering ‚‚n van de aller rijkste 
mannen ter wereld zou moeten subsidi‰ren." Het regeringsbesluit om McCartney te 
ondersteunen heeft lokale musici en impresario's boos gemaakt. Zij zeggen dat de regering de 
muziek- en kunstscene van thuis meer zou moeten helpen. 
Marthamydear 19/10/2002  
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DE VERSCHIJNINGSVORMEN 
 
In Engeland verschijnt het album van George Harrison, 'Brainwashed', in verschillende 
verpakkingen. 
Hier een lijstje: 
 
Limited Edition CD Box:  
Cat No: 7243 543747 0 8 
Dit is een box in de vorm van een doosje met deksel. Het doosje zal bedrukt zijn met George 
Harrisons Dark Horse label. Verder bevat het doosje een exclusieve dvd met beeldmateriaal 
over het maken van het album. George en Dhani Harrison en Jeff Lynne zullen te zien zijn en 
leggen het ‚‚n en ander uit.  
 
CD in een kartonnen hoesje met een 16 pagina's bevattend boekje. En een exclusieve, aan 
twee zijden bedrukte poster, waarvan de ene zijde is bedrukt met de cover-foto en de andere 
zijde met een zwart/wit foto van George. Verder bevat dit 'digi-pack' een ronde 'Dark Horse' 
sticker.  
 
CD in een kartonnen klaphoesje met een 16 pagina's bevattend boekje waarin de volledige 
teksten van alle liedjes staan, plus de foto's van de artiesten en een originele schets. 
Cat No: 7243 5 43246 2 8 
 
Vinyl 
Verpakt in een klaphoes, waarin een lp zit van zware kwaliteit met een 16 pagina's bevattend 
boekje waarin de volledige teksten van alle liedjes staan, plus de foto's van de artiesten en een 
originele schets. 
Cat No: 7243 5 41969 1  
 
Cassette 
De cover bevat foto's van de artiesten. 
Cat No: 7243 5 41969 4 2 
Ringo 18/10/2002  
 
 
PAUL OP AMERIKAANSE TV MET 'BACK IN THE U.S.' 
 
Paul McCartney in twee uur durende tv-film 
 
Op woensdag 27 november a.s. vertoont de Amerikaanse zender ABC de twee uur durende 
televisiefilm 'Back in the U.S.' over de tournee van Paul McCartney. Een filmploeg volgde 
Paul en zijn band begin dit jaar 14 weken lang tijdens uitverkochte shows in 34 Amerikaanse 
steden. 'Back in the U.S.' laat beelden van deze concerten zien, met uitvoeringen van 
'Yesterday', 'Band on the run', 'Hey Jude', 'Let it be', 'Maybe I'm amazed', 'Getting Better', 
'Back 
in the USSR', 'Live and let die', 'Here Today' en 'Something'(!). Bijna dertig hits die Pauls hele 
carriŠre omvatten, van de Beatles tot Wings en al zijn solowerk daartussen en daarna. 
'Back in the U.S.' licht ook een tip van de sluier op over het leven 'on the road' met Paul en 
zijn band: Rusty Anderson en Brian Ray op gitaar, Abe Laboriel jr. op drums en Paul 'Wix' 
Wickens op keyboard. Producer/regisseur Mark Haefeli kreeg overal onbeperkt toegang en 
zijn camera's nemen de kijkers mee in Pauls gecharterde tour-vliegtuig, laten hen een 
bezoekje brengen aan de kleedkamers van de bandleden en meeluisteren met de voorheen 
besloten soundchecks. 
'Het was een verbazingwekkende ervaring om met zo'n ster, zo'n icoon, te werken en het 
vertrouwen te krijgen om zo ver in zijn leven te kunnen komen. Heel speciaal,' zei Haefeli. 
'Paul was van het begin tot het eind betrokken bij het creatieve proces. Met deze man te 
werken, op zo'n persoonlijk niveau, was zowel de grootste uitdaging als de mooiste beloning 
van mijn carriŠre.' 
Paul zei: 'Dit is in meer opzichten een bijzondere tournee voor me en ik ben erg blij dat deze 
film veel van de magie heeft kunnen 'pakken'. De band is heel speciaal voor me, ik vind het 
geweldig om met deze jongens te spelen en ook het publiek reageerde geweldig, ik voelde 
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elke avond de warmte en de positieve gevoelens als een golf over ons heen komen. Maar ook 
met de technische mensen backstage en iedereen die betrokken is bij deze tour, ervaar ik een 
buitengewone kameraadschap, een intimiteit van het leven 'on the road' die, denk ik, nog 
maar heel weinig op tv te zien was.' 
Doctor_Robert 18/10/2002  
 
 
MEER 'DAY TRIPPERS' NAAR LIVERPOOL 
 
Liverpool wil Europese Culturele Hoofdstad van 2008 worden 
 
19 top attracties in Liverpool, samen jaarlijks goed voor 8,5 miljoen bezoekers, hebben de 
handen ineengeslagen en de eerste gids gepresenteerd met het beste dat de stad te bieden 
heeft op cultureel gebied. 'Favourite Days Out in Liverpool' bevat beschrijvingen van 
toeristische hoogtepunten als de kathedralen, voetbalclubs, musea en natuurlijk alle 
Beatles-attracties. Het stadsbestuur hoopt hiermee niet alleen meer toeristen te trekken (en de 
inkomsten die hiermee gepaard gaan), maar ook de 'Europese Culturele Hoofdstad' van het 
jaar 2008 te worden. 
Doctor_Robert 18/10/2002  
 
 
BBC2-SERIE OVER BEATLES 
 
De BBC2 radio is begonnen met een vierdelige serie, die een nadere beschouwing doet naar 
de buitengewone en almaar doorgaande invloed van The Beatles op de populaire muziek 
gedurende de zestiger jaren en eigenlijk altijd daarna. De serie heet "The Beatles: Across The 
Universe." Deel 1 "Here There And Everywhere," geeft een overzicht van de muzikale, 
kunstzinnige en sociale invloed van The Beatles op de jaren zestig en op volgende generaties 
van luisteraars en musici. Het bevat vraaggesprekken met de "Fabs" uit het BBC-archief en 
commentaar van hen, die door de "Fabs" zijn be-invloed. 
Marthamydear 18/10/2002  
 
 
 
JOHN LENNON EN UNCUT 
 
In de november 2002 uitgave van het Engels talige blad 'Uncut' 
staat een hoofdartikel over het wel en wee van John Lennon na zijn Beatles periode. Als 
'bonus' is er bij dit blad ook een cd mee verpakt. Dit is een tribuut cd aan John Lennon. Over 
deze cd krijgen jullie binnenkort meer te horen van Little Boy Blue in zijn rubriek. 
Ringo 18/10/2002  
 
 
KIJKJE IN DE KLEEDKAMERS MET 'BACK IN THE U.S.' 
 
Paul geeft met dvd van 'Back in the U.S.' kijkje in de kleedkamers 
 
Paul McCartney toert momenteel door de Verenigde Staten en zal ook andere plaatsen op 
aarde aandoen met zijn band. Voor het eerst in zijn solocarriŠre lanceert hij een dvd waarop 
tot nu toe geheime beelden van het leven backstage te zien zijn. De drie uur durende 'rock 'n 
road movie' neemt de fans mee op tournee en laat hen een kijkje nemen op alle plekken die 
voorheen ontoegankelijk voor het publiek waren.  
De 'Back in de U.S.'-dvd bevat ook optredens van Paul en zijn nieuwe band tijdens 
soundchecks die nooit eerder vertoond zijn, plus opnamen in 5.1 Dolby Surround 
Sound-kwaliteit van meer dan dertig klassieke songs, gefilmd tijdens optredens in heel 
Amerika. 
Op Pauls website paulmccartney.com wordt een geheim gedeelte ingericht dat alleen 
toegankelijk is via deze dvd. Hierop komt exclusief materiaal te staan dat nog nergens anders 
is vertoond. 
De dvd is in Nederland nog niet te bestellen, maar wel via de internetwinkel 
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www.amazon.com. Daar kost hij bijna 19 dollar (exclusief verzendkosten!). Vanaf 18 
november 2002 wordt 'Back in the U.S.' geleverd. 
Ringo 17/10/2002  
 
 
DRIVING RAIN TOUR 
 
De laatste halte van de Driving Rain Tour van Paul zal op 23 november 2002 de Telstra 
Dome in Melbourne zijn. Helemaal in het verre Australi‰. Het zal tevens de enige 
Australische tour datum zijn. Dit is overigens in tegenspraak met eerdere meldingen van twee 
geplande tourdata, helemaal "downunder". 
Marthamydear 17/10/2002  
 
 
BACK IN THE US 
 
28-09-2002, Atlantic City, Boardwalk Hall. 
Via het clublid 'Freetimer' kregen we een tip waar we drie songs van het concert, dat is 
gehouden in Atlantic City, konden ophalen. 
De drie songs die u kunt downladen zijn: 
Michelle 
Let 'em in 
She's leaving home 
 
Veel luister plezier! 
Ringo 14/10/2002  
 
 
GEEN VERVROEGDE VRIJLATING 
 
De moordenaar van John Lennon is weer vervroegde vrijlating geweigerd. Met de weigering 
zei de beslissingscommissie: "Uw gedrag blijft continu erg positief, maar dit kan toch uw 
toekomstige gedrag in de maatschappij niet voorspellen. Discrete vrijlating zou afbreuk doen 
aan het respect voor uw slachtoffer en aan de ernst van uw daad." De weigering werd bekend 
gemaakt op de dag dat John 62 zou zijn geworden. 
Marthamydear 13/10/2002 
 
 
JOHN LENNON VREDESPRIJS 
 
Op de dag dat John 62 zou zijn geworden (denk je dat eens in!), schonk Yoko Ono $50.000,-- 
aan twee kunstenaars. Een Palestijn en een Isra‰li, waren de eerste ontvangers van de 
nieuwe 
LennonOno Grant For Peace. Toekomstige uitreikingen zullen andere kunstenaars eren. "Ik 
wil elke keer een plek vinden waar het helende het meest nodig is," vertelde Yoko aan de 
menigte die bij de plechtigheid aanwezig was. "Meer dan ooit, moeten we nu samen komen 
en koesteren wat ons samenbindt, het geschenk van het leven en het feest er te mogen zijn. 
Imagine all the people living life in peace." Ze vertelde wat de gedachte achter de prijs is. 
"John was een man van de vrede, en hij werkte daar altijd aan- en hij werkt er nog steeds aan, 
denk ik, doormiddel van zijn songs en zijn uitlatingen. En dat wilde ik eren, en de mensen 
eraan herinneren waar hij voor stond." Ze eindigde door herhaaldelijk "Give peace a chance!" 
te zeggen en de menigte beantwoordde dat met applaus. 
Marthamydear 12/10/2002  
 
 
SHE LOVES YOU........... 
 
Clublid Arjo van Verseveld (Bietel) schreef ons het volgende:  
 
De succes story van The Beatles in een fantastische BEATLES musical show: "SHE LOVES 
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YOU yeah yeah yeah". 
Een muzikale happening rond de succesvolste band ter wereld. 
Alle grote Beatles-hits van "Love me do" tot "Let it be" LIVE gespeeld. 
 
9 november Sportcentrum de Weyer Hoogwoud 
10 november Ned. congres centrum De Haag 
11 november De Doelen Rotterdam 
12 november Martiniplaza Groningen 
13 november De Vereeniging Nijmegen 
15 november IJsselhallen Zwolle 
16 november FEC Leeuwarden 
17 november RAI- Auditorium Amsterdam 
 
Ik heb gezien dat de kaarten EUR 32.50 kosten. 
 
Voorverkoop: Ticket service en de grotere postkantoren, GWK stationskantoren, VVV 
kantoren, www.ticketservice.nl of aan de kassa van de zalen. 
Ringo 7/10/2002  
 
 
BEATLES OP DE RADIO 
 
Voor wie BBC radio kan ontvangen, is dit wel een aanrader. 
Programma: The Beatles: Across The Universe  
Waar: BBC Radio 2 
Wanneer: 8 - 10 - 2002 
Hoe laat: 21.30 
Vierdelige serie naar aanleiding van de eerste Britse single van de groep, Love Me Do. 
Ringo 6/10/2002  
 
 
BEATLES OP TV 
 
Programma: Witness 
Waar: BBC 2 
Wanneer: 8-10-2002  
Hoe laat: 22:50 - 23:00  
Informatieve reportageserie met ooggetuigenverslagen van belangrijke gebeurtenissen uit de 
20e eeuw. Een overlevende van de aardbeving in Kobe in 1995 vertelt over haar ervaringen 
en een bekende van de Beatles haalt herinneringen op aan de begindagen van hun succes. 
Ringo | 6/10/2002  
 
 
DUS NIET WAAR 
 
In een radio interview dat Paul McCartney heeft gedaan in de Amerikaanse stad Atlantic City. 
Vertelde hij dat het uitbrengen van het lied 'Carnival of light' was gebaseerd op ongegronde 
geruchten en dat het niet uitgebracht zal worden. 
Ringo 3/10/2002  
 
 
BRAINWASHED --toevoeging-- 
 
Het is nu dus officieel. Het 'postume' album van George Harrison wordt op 18 november 
uitgebracht. Het album bevat 11 nieuwe Harrison liedjes en ‚‚n Hoagy Carmichael cover, te 
weten: 'Between the Devil And The Deep Blue Sea'.  
 
De tracklijst ziet er als volgt uit:  
 
'Any Road'  
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'P2 Vatican Blues (Last Saturday Night)'  
'Pisces Fish'  
'Looking For My Life'  
'Rising Sun'  
'Marwa Blues'  
'Stuck Inside A Cloud'  
'Run So Far'  
'Never Get Over You'  
'Between The Devil And The Deep Blue Sea'  
'Rocking Chair In Hawaii'  
'Brainwashed' 
Ringo 2/10/2002  
 
 
DE PIANO VAN JOOLS 
 
Wederom is er weer een programma op de tv waar een solo-Beatle in voor komt. En dit keer 
is het Paul McCartney. Paul doet zijn bijdrage in het programma: Jools Holland's Piano, dat 
wordt uitgezonden via BBC 2 om 00.35 uur op vrijdag 4 oktober. 
Het is een programma over de rol van de piano in de muziek van de afgelopen 100 jaar. Met 
bijdrage van Ray Charles, Dr John, Herbie Hancock, Paul McCartney, Jerry Lee Lewis, 
Ruben Gonzales en Abdullah Ibrahaim 
Ringo 1/10/2002  
 
 
WEERZIEN IN AMERIKA ! 
 
Hieronder vindt u de tracklijst van de dubbel cd 'Back in the U.S'. 
 
CD 1:  
01 Hello Goodbye  
02 Jet  
03 All My Loving  
04 Getting Better  
05 Coming Up  
06 Let Me Roll It  
07 Lonely Road  
08 Driving Rain  
09 Your Loving Flame  
10 Blackbird  
11 Every Night  
12 We Can Work It Out  
13 Mother Nature's Son  
14 Vanilla Sky  
15 Carry That Weight  
16 The Fool On The Hill  
17 Here Today  
18 Something  
 
CD 2:  
01 Eleanor Rigby  
02 Here, There And Everywhere  
03 Band On The Run  
04 Back In The USSR  
05 Maybe I'm Amazed  
06 C Moon  
07 My Love  
08 Can't Buy Me Love  
09 Freedom  
10 Live And Let Die  
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11 Let It Be  
12 Hey Jude  
13 The Long And Winding Road  
14 Lady Madonna  
15 I Saw Her Standing There  
16 Yesterday  
17 Sgt. Pepper/The End  
 
Deze dubbel cd komt uit op 26 november 2002. En is verpakt in en een 'slim-line' cd doosje 
tezame met een 32 pagina's tellend boekje met 'niet eerder' gepubliceerde foto's van de 
tournee. 
De dvd bevat bijna drie uur van zowel het concert als beelden van 'achter de schermen'. En of 
dat nog niet genoeg is, het is ook nog eens in 5.1 Dolby Surround geluid te hoeren. 
29/9/2002  
 
 
YOKO OP DE BARRICADE ! 
 
De rechtzaak tussen Yoko Ono en Frederic Seaman, de voormalige priv‚-secretaris van John 
Lennon, is ge‰indigd in een regeling waarin beide zich kunnen vinden. Seaman zei hierover: 
"Ik bied geen excuses aan voor mijn gedrag, ik vraag enkel of u het mij diep in uw hart kan 
vergeven." In de verklaring die hij voor de rechtbank aflegde staat ondermeer: "Na meer dan 
20 jaar, is de tijd gekomen om vergeving te vragen voor mijn daad. Ik realiseer mij nu 
hoeveel pijn en moeilijkheden ik teweeg gebracht hebt." Als onderdeel van de regeling moet 
Seaman afstand doen van alle rechten op de foto's en alle aan John Lennon gerelateerde 
spullen, binnen 10 dagen, terug geven. 
Yoko Ono daagde Seaman voor het gerecht omdat hij foto's en manuscripten zou hebben 
verkocht. Ook is hij al eens, in 1983, veroordeeld wegens het stelen van dagboeken, die 
toebehoorden aan John Lennon. 
29/9/2002  
 
 
IN DE LIFT 2 ! 
 
Op onze vraag, wat we naar jullie mening nu zoveel anders of beter doen dan circa drie 
maanden geleden, hebben we slechts een reactie mogen ontvangen. Carl Enkelblaar was de 
enige reflectant. De prijs voor de 25ste inzender, de Nederlandse vinylsingle Give Peace A 
Chance/Remember Love met het bijbehorende fotohoesje wordt zodoende niet uitgereikt. 
Toch willen wij de heer Enkelblaar bedanken voor zijn reactie, omdat hij in ieder geval wel 
even de moeite heeft genomen om te reageren. In het kort komt zijn mening er op neer dat er 
bij BOHN vrijwel elke dag iets gebeurt en dan kom je volgens hem automatisch vaker terug 
bij de club. 
Deze reactie doet ons vanzelfsprekend deugd en sterkt ons in de gedachte, om op deze manier 
verder te gaan. We realiseren ons echter, dat je bij slechts een reactie niet van een 
representatieve respons kunt spreken. 
Marthamydear 26/9/2002  
 
 
AANKONDIGING 
 
Hier zijn twee links die verwijzen naar een video van Paul McCartney. Hierin doet hij de 
aankondiging van zijn nieuwe tournees door de USA, Mexico, Japan en Australi‰. 
Je ziet twee links. De eerste is Windows Media Player. 
De tweede is voor degenen die Real Player gebruiken. 
20/9/2002  
 
 
BILLBOARD 
 
In de 'Billboard' uitgave van 21 september 2002, staat informatie over George's nieuwe album 
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'Brainwashed', samen met een exclusief interview met de vice-president David Munns van 
EMI Recorded Music. Deze zelfde Munns beschrijft het album als reflecterend, scherp en met 
plezierige goede instelling. Munns zegt hier verder over: "Hij zingt en speelt uitstekend." 
In het artikel wordt ook even ingegaan op George's album-nalatenschap. EMI heeft het Dark 
Horse label nu in licentie, maar Munns wil niet ingaan op de vragen wat de plannen zijn met 
de al bestaande Dark Horse-albums en of er nog 'niet eerder uitgebracht materiaal' van George 
op de markt komt. 
20/9/2002  
 
 
HET IS OFFICIEEL 
 
PAUL MCCARTNEY, RINGO STARR, ERIC CLAPTON, RAVI SHANKAR, Peter 
Frampton, Jim Keltner, Joe Brown, Monty Python-veteranen Eric Idle, Michael Palin en nog 
vele anderen doen mee aan het nu officieel bekend gemaakte hulde-concert voor George 
Harrison. Niet alleen Launch.com, maar ook een woordvoerder van de Royal Albert Hall 
bevestigen dit nieuws. Het concert wordt op 29 november 2002 in bovenstaande concertzaal 
gehouden. De show wordt gefilmd voor een TV-special, die begin 2003 wordt uitgezonden. 
20/9/2002  
 
 
 
NOG MEER MIND GAMES NIEUWS 
 
John Lennons Mind Games wordt opnieuw uitgebracht op 8 oktober 2002. Het album dat 3 
extra tracks bevat, is geremixt en geremasterd. EMI Nederland echter, heeft deze CD nog niet 
op de uitgiftelijst staan, maar dat zou natuurlijk snel kunnen veranderen. 
In Noord Amerika komt het album, oorspronkelijk uit 1973, uit op dinsdag 8 oktober 2002. 
Het oorspronkelijke album is aangevuld met drie nog niet eerder uitgegeven tracks. Dat zijn 
een vroege versie van "Aisumasen (I'm Sorry)", met andere tekststukjes; een thuisopname van 
"Bring On The Lucie (Freeda Peeple)" en een andere versie van "Meat City." 
Net als bij eerdere her-uitgaven bevat de nieuwe Mind Games de oorspronkelijke hoesfoto's 
en de oorspronkelijke hoeskunstwerkjes. Een boekje van 32 pagina's zal nog niet eerder 
getoonde tekeningen van John bevatten. Verder komen er nieuwe foto's, memorabilia en alle 
songteksten in. 
De plaat wordt een dag voor wat John Lennons 62ste verjaardag (9 oktober) zou zijn geweest 
heruitgebracht. Mind Games werd in de Abbey Road Studio's geremixt. Yoko Ono deed de 
productie van Johns oorspronkelijke producerswerk. Yoko zei: "Toen ik dit programma van 
heruitgave's overwoog, moest ik er maar aan denken hoe opgetogen John zou zijn geweest 
van 
de mogelijkheden, die de huidige opnametechniek biedt. Zodoende was ik er, samen met het 
geweldige team bij Abbey Road, zeker van dat deze klassieke platen volledig tot hun recht 
konden komen, door de verbeterde mixfaciliteiten die ons nu ter beschikking staan." 
Marthamydear 19/9/2002  
 
 
WARCHILD CAMPAGNE 
 
Dit is de letterlijke tekst, overgenomen van een EMI sheet. 
 
John Lennon -- The Legend 
 
Naar aanleiding van de Warchild campagne (waarde 1 miljoen) waarbij de John Lennon track 
"Give Peace A Chance" als leader in de TV spot wordt gebruikt, hebben wij besloten om deze 
prachtige collectie Lennon hits opnieuw onder de aandacht te brengen. Nu verpakt in een luxe 
slipcase en een verlaagde PPD, bevat deze CD al zijn solo-successen zoals Imagine,Woman, 
Instant Karma, #9 Dream en vele anderen. 
 
Ondersteuning voor ruim 50.000 Euro 
TV spots op Ned. 1,2,3, RTL 4,5 en SBS 
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Radio spots op Radio 2 en Arrow 
Free publicity in o.a. Aloha. 
19/9/2002  
 
 
BEACH BEATLE BOY --toevoeging-- 
 
Twee van de grootste (nog levende) liedjeschrijvers, de voormalige Beatle Paul McCartney 
en Beach Boy Brian Wilson, hebben afgelopen vroege morgen, een zeldzaam optreden 
gedaan. Zij zongen samen op de b[hne 'God Only Knows' van het Beach Boys- album 'Pet 
Sounds', uit 1966. Voorts speelden ze de titelsong van het 'Let it be' album. Dit om geld in te 
zamelen voor het goede doel: de anti- landmijnen-campagne, die door Paul en Heather wordt 
gesteund. 
Een foto van Paul en Brian kunt u ook weer vinden op onze site. Klik daarvoor aan de 
linkerkant van de beginpagina op de knop 'homepage' en op site klikken op 'Even gluren...'. 
19/9/2002  
 
 
 
 
 
EVEN GLUREN 
 
We mochten even snel gluren naar de verpakking van de nieuwe 'A hard day's night' DVD. 
Wat u te zien krijgt is de USA verpakking. Deze kan licht afwijken, wat de Europese uitgave 
betreft. Niet op het plaatje te zien is dat de foto's van de Beatles eigenlijk aan de binnenkant 
van de hoes zijn afgedrukt.  
Wil je de foto's van de hoes zien, neem dan even een kijkje op onze site. Klik aan de 
linkerkant van de beginpagina op de knop 'homepage' en op site klikken op 'Even gluren...'. 
 
Hieronder volgt de lijst met wat deze dubbel dvd bevat volgens de achterkant van het doosje. 
 
Disc 1: 
De nieuwe promotie special "Things They Said Today..." 
 
Disc 2: 
"Their Production Will Be Second To None" -- Interviews met de filmmakers: Richard Lester 
-- Director; Denis O'Dell -- geassocieerde Producer; David Picker -- Studio Executive. 
"With the Beatles" -- De acteurs: John Junkin, Lionel Blair, Kenneth Haigh, David Janson, 
Anna Quayle, Jeremy Lloyd, Terry Hooper. 
"Working Like a Dog" -- De productie medewerkers: Gilbert Taylor, BSC; Paul Wilson, Betty 
Glasgow, Barrie Melrose. 
"Busy Working Overtime" -- Productie voorbereiding medewerkers: Pam Tomling & Roy 
Benson, Gordon Daniels & Jim Roddan. 
"Listen to the Music Playing In Your Head" -- Sir George Martin over de HDN liedjes. 
"Such a Clean Old Man!" -- Herinneringen aan Wilfred Brambell. 
"I've Lost My Little Girl" -- Isla Blair interview 
"Taking Testimonial Pictures" -- Robert Freeman interview 
"Dressed to the Hilt" -- Gordon Millings interview 
"Dealing With 'The Men From the Press' " -- Tony Barrow interview 
"They and I Have Memories" -- Klaus Voorman interview 
"Hitting the Big Time in the USA" -- Sid Bernstein interview 
 
Franse taal spoor. 
Digitaal gerestaureerde soundtrack 
Widescreen (1:66:1) -- vergroot voor 16x9 televisie's 
Screenplay viewer -- een reproductie van de gehele eerste ontwerp van het draaiboek. 
"Remember All the Little Things" -- "A Hard Day's Night" plakboek 
Rondetafel discussie met de acteurs en de Productie (voorbereiding) medewerkers  
Toegang tot de DVD site 
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Award-winning "A Hard Day's Night" website archief 
19/9/2002  
 
 
MIND GAMES --Toevoeging-- 
 
Het persbericht dat EMI een paar dagen terug uitgaf. 
 
Origineel uitgebracht in 1973, was 'Mind Games' het eerste solo album dat door John Lennon 
zelf is geproduceerd en gearrangeerd. 
Nu volledig geremixt en geremasterd, het originele album is nu gecomplementeerd met drie 
nog niet eerder verschenen nummers. Een vroege versie van 'Aisumasen (I'm Sorry)' met 
alternatieve teksten, een thuis gemaakte versie van 'Bring On The Lucie (Freeda Peeple)' 
inclusief slide gitaar en als laatste een alternatieve versie van 'Meat City'. 
De nieuwe 'DeLuxe' verpakking, volgt de traditie van het recente Lennon her-uitgave 
programma (Imagine, Double Fantasy, Plastic Ono Band, Milk & Honey etc), met het 
originele cover-art. 
Het nieuwe 32 pagina's tellende boekje, bevat ook weer vele niet eerder verschenen 
tekeningen, foto's en memorabilia uit die tijd, plus alle song teksten. 
Mind Games zal worden uitgebracht op 7 oktober 2002, kort voor John's 62ste verjaardag (op 
9 0ktober). 
Wat ook gezien moet worden als een waardevolle toevoeging voor de aankomende 
Kerstverkopen. 
19/9/2002  
 
 
GEHERSENSPOELD 
 
De nieuwe cd van George Harrison 'Brainwashed' komt waarschijnlijk ook uit in een speciale 
gelimiteerde uitgave naast de normale uitgave. Verdere informatie ontbreekt nog. 
De single 'Stuck Inside A Cloud' ligt op 30 oktober 2002 in de winkel. 
19/9/2002  
 
 
MIND GAMES --Toevoeging-- 
 
Het persbericht dat EMI een paar dagen terug uitgaf. 
 
Oorspronkelijk uitgebracht in 1973, was 'Mind Games' het eerste solo album dat door John 
Lennon zelf is geproduceerd en gearrangeerd. 
Het is nu volledig geremixt en geremasterd. Het originele album is nu gecomplementeerd met 
drie nog niet eerder verschenen nummers. Een vroege versie van 'Aisumasen (I'm Sorry)' met 
alternatieve teksten, een thuis gemaakte versie van 'Bring On The Lucie (Freeda Peeple)' 
inclusief slide gitaar en als laatste een alternatieve versie van 'Meat City'. 
De nieuwe 'DeLuxe' verpakking volgt de traditie van het recente Lennon her-uitgave 
programma (Imagine, Double Fantasy, Plastic Ono Band, Milk & Honey etc) met de originele 
hoes. We benadrukken dat het om een geremixte en gremasterde her-uitgave gaat. 
Het nieuwe 32 pagina's tellende boekje bevat ook weer vele niet eerder verschenen 
tekeningen, 
foto's en memorabilia uit die tijd, plus alle song teksten. 
Mind Games zal worden uitgebracht op 7 oktober 2002, kort voor Johns 62ste verjaardag (op 
9 oktober). Het moet gezien worden als een waardevolle toevoeging voor de aankomende 
Kerstverkopen. 
19/9/2002  
 
 
OP HET INTERNET 
 
Op het internet waart een MP3tje rond dat claimt een passage te zijn uit de nieuwe song van 
George Harrison, 'Carnival of Light'. Op elke 'peer to peer' uitwisselingsdienst is het nu wel 
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zo'n beetje te vinden. Wat je dan voorgeschoteld krijgt is een elektronisch rommeltje en waar 
in de verste verte geen Beatle stem op te horen is. 
Een ander nieuwtje over het bovenstaande lied is dat er een verhaal verteld wordt, dat 
'Carnival of Light' bijna was uitgebracht op 'Anthology 3', maar George was er steeds tegen. 
18/9/2002  
 
 
BEACH BEATLE BOY 
 
Voor de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer, treden vannacht (Ned. tijd) de twee 
grootste liedjesschrijvers samen op. Dit unieke optreden vindt plaats in het Century Plaza 
Hotel en zij zullen daar ondermeer twee duetten zingen. Te weten; 'God Only Knows' en 
verderop in het programma; 'Let It Be. 
18/9/2002  
 
 
UNCUT 
 
De november 2002 uitgave van Uncut, zal in het teken staan van John en Yoko en waar een 
gratis tribuut-cd bijzit. Hierop brengen o.a. de volgende artiesten, een hulde aan John Lennon: 
Paul Weller, Mercury Rev, Robert Wyatt, Roddy Frame, Teenage Fanclub, Kirstin Hersh, The 
Breeders, Elbow, Marianna Faithfull, Ash, Chrissie Hynde, Ian McCulloch en anderen. 
In het blad komt het verhaal over John en Yoko te staan onder de titel: 'The Ballad of John & 
Yoko. Rock's greatest love story'. 
Het blad is vanaf 3 oktober 2002 te koop. 
18/9/2002  
 
 
 
(SOLO)BEATLES OP TV 
 
We hebben weer twee tv programma's gevonden die of zijdelings of helemaal gerelateerd zijn 
aan de (solo)Beatles. 
 
Het eerste is vrijdag 20-9-2002, om 21:50 - 22:25 en het programma heet: "2x enkel" dit 
wordt uitgezonden via de zender Canvas/Ketnet. Het is een informatief programma met 
reisreportages en deze keer afl.: Liverpool: Chris en Gilda in Beatles-land.. Presentatie: Gilda 
De Bal en Chris Dusauchoit.  
 
Verder komt MTV dit weekend 21/22-09-2002 met een "MTV Unplugged Weekend". Met 
live optredens van Elton John, Aerosmith, The Cure, PAUL MCCARTNEY, Sting, Eric 
Clapton, Mariah Carey, Paul Simon, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Duran Duran, Tony 
Bennet, Lenny Kravitz, Led Zepplin's Jimmy Page en Robert Plant, Alanis Morrissette, Bjork, 
Sheryl Crow, LL Cool J, Kiss en George Michael.  
Wanneer Paul op het beeldscherm verschijnt dat stond niet vermeld. 
18/9/2002  
 
 
GIVE PEACE A CHANCE 2002 
 
We hebben weer een nieuwtje voor u op onze site beatlesfanclub.nl. Daar kunt u de nieuwste 
song van Yoko Ono downloaden. 
 
U kunt daar komen, door op de knop 'Homepage' te klikken. Die staat aan de linkerkant van 
de beginpagina. 
Daarna komt u op onze site en daar klikt u op 'Yoko Ono 'Give Peace A Chance 2002'. 
Waarschijnlijk zullen veel fans verbaasd roepen: "Yoko Ono?" en dan zeg ik: "Ja, Yoko Ono 
en het is een luisterbaar liedje geworden. Geen top 10 en waarschijnlijk geen Top 20 ook, 
maar vlak daaronder wel." 
 

pagina 29 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



Ik zou zeggen luister en oordeel zelf. 
15/9/2002  
 
 
MOJO EN UNCUT 
 
In de oktober 2002 uitgave van de Engelse bladen Uncut en Mojo staan artikelen die 
gerelateerd zijn aan de Beatles. Mojo heeft een artikel over de Casbah club en Pete Best. 
Terwijl er in Uncut een artikel staat over de 'A Hard Days Night video'. 
15/9/2002  
 
 
MIND GAMES --toevoeging-- 
 
Even een toevoeging over wat wij al eerder schreven over deze her-uitgave. Op de web-site 
van het Duitse concern EMI Electrola staat te lezen dat de cd 'JOHN LENNON: MIND 
GAMES' (remastered) wordt uitgebracht op 11 oktober 2002. Zij geven ook de volgende 
tracklijst: 
1. Mind Games  
2. Tight As  
3. Aisumasen (I'm Sorry)  
4. One Day (At A Time)  
5. Bring On The Lucie (Freda People)  
6. Nutopian International Anthem  
7. Intuition  
8. Out Of The Blue  
9. Only People  
10. I Know (I Know)  
11. You Are Here  
12. Meat City  
13. Aisumasen (I'm Sorry) - Home Version (Bonus Track)  
14. Bring On The Lucie (Freda People) - Home Version (Bonus Track)  
15. Meat City - Home Version (Bonus Track) 
15/9/2002  
 
 
 
CARNIVAL OF LIGHT 
 
Zowel de 'Sunday Times' als 'Reuters' melden dat Paul McCartney gezegd heeft dat hij de 
song 'Carnival of light' zal uitbrengen. Het uit 1967 stammende, 14 minuten durende 
avant-garde experiment, gespeeld door de Beatles, zou eigenlijk gebruikt worden als 
soundtrack. Paul zegt er verder over: "In 1996 was ik van plan om het te gebruiken als 
onderdeel van een Linda foto-film". Maar nu het echt wordt uitgebracht, zal de foto-film ook 
wel niet lang op zich laten wachten. 
15/9/2002  
 
 
WANNEER WORDT HET CONCERT GEHOUDEN? 
 
Op het internet gaat nu de discussie over de vraag: "Waar wordt het hulde-concert aan George 
Harrison gehouden?" Een mogelijke vingerwijzing kan het volgende zijn: het schijnt dat Jools 
Holland twee optredens doet en wel op 28 en 30 november 2002 in de Royal Albert Hall in 
London, UK. En wat is nu het vreemde, de tussen liggende datum, de 29ste, is nog vrij. Dus 
zegt "men" op het internet...... 
Uit ongecontroleerde bronnen worden ook Pandit Ravi Shankar en Jools Holland genoemd, 
die tijdens het concert 'akte de presence' zullen geven. En zoals gewoonlijk wachten wij in 
spanning af, welke artiesten er werkelijk op gaan treden. Die zelfde bronnen zeggen ook dat 
alleen Eric Clapton echt heeft toegezegd te komen. 
15/9/2002  
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PAUL EN JOHN OP ELVIS CD 
 
Op de web-site van een Amerikaans radiostation staat te lezen dat Paul en John op de cd met 
de titel: "A Tribuut to the King" komen te staan met respectievelijk de liedjes: "All Shook 
Up" van de "Run Devil Run" cd en de live versie van "Hound Dog". 
Naast deze twee grootheden, komen ook de volgende artiesten op deze cd hun steentje 
bijdragen. Dat zijn Brian Ferry, Canned Heat, Del Shannon, Jerry Lee Lewis, Lou Rawls en 
The Smithereens. 
15/9/2002  
 
 
ERETITEL VOOR GEOFF EMMERICK 
 
Op de 18e "Technical Excellence & Creativity Awards, die jaarlijks wordt gehouden en 
plaats vindt in het Wilshire Grand Hotel in Los Angeles, USA, 7 oktober 2002, zal Geoff een 
eretitel worden uitgereikt. Verder zal er een korte video over het leven van Geoff Emerick 
worden getoond. 
15/9/2002  
 
 
Postuum album George Harrison 
 
Dit onderstaande stond te lezen in het AD. 
 
Bijna een jaar na zijn dood komt op 18 november een nieuw album uit van de voormalige 
Beatle George Harrison. De cd heet Brainwashed en bevat elf nieuwe liedjes en een cover. Op 
29 november 2001 overleed Harrison (58) na een lang ziekbed aan kanker. Brainwashed is de 
opvolger van Cloud Nine (1987). Harrison begon aan de nieuwe plaat in 1999. Na zijn dood 
hebben zijn zoon Dhani en producer Jeff Lynne het werk afgemaakt.  
Copyright: Algemeen Dagblad 
13/9/2002  
 
 
NIEUW GEORGE HARRISON ALBUM!!! 
 
Ingezonden door Yorick: Na vele geruchten is het nu zeker, verschillende pagina's melden 
hetzelfde (offici‰le) nieuws!!! 
 
Laatste George Harrison Album staat gepland voor November. 
 
Het studioalbum waar de voormalige Beatlesgitarist George Harrison vlak voor zijn 
overlijden 
aan werkte zal in de herfst worden uitgebracht. "Brainwashed" is geproduceerd door Harrison 
en zijn zoon Dhani, samen met Electric Light Orchestra-voorman Jeff Lynne. Het zal 11 
november verschijnen via een nieuw partnerschap tussen George's eigen Dark Horse-label en 
EMI. De set bevat 11 door Harrison zelf geschreven nummers en een ons nog niet bekende 
cover. Het zal zijn eerste nieuwe studioset zijn sinds "Cloud Nine" uit 1987. Die plaat bevatte 
de No.1-hit "Got My Mind Set On You." 
"Voordat we aan het album begonnen te werken, hebben George en Dhani al innig 
samengewerkt aan een voor-productie," zei Lynne in een verklaring. "George kwam wel eens 
bij me thuis en dan had hij altijd wel een nieuwe song bij hem. Hij liet het me dan horen op 
een gitaar of een ukelele. Ik was er van ontdaan. 
George sprak er constant over hoe hij wilde, dat het album zou klinken," Ging Lynne verder. 
"En er was altijd die spirituele energie die uit de teksten en uit de muziek kwam."  
De oorspronkelijke werktitel van George voor het hele project was "Portrait Of A leg End." 
Traffic-lid Jim Capaldi en oude, vertrouwde sessie-drummer Jim Keltner zetten backing- 
tracks onder de hele set. We verwachten dat er de songs "Valentine," "Pisces Fish" en 
"Brainwashed" het titelnummer, op zullen staan. "Brainwashed" is een bijtende 
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rock-monoloog over zijn voormalige manager. 
"Ik moet die laatste song eruit zien te krijgen," vertelde Harrison in 1999 aan Timothy White, 
de vroegere hoofdredacteur van Billboard. "Om iemand elke avond met je familie aan de 
eettafel te hebben gehad, die daarna je vertrouwen verraadt, is een van de vervelendste 
ervaringen die je, je maar kunt indenken. Soms is het schrijven van songs de enige manier 
waarmee ik de buitenwereld van repliek kan dienen, om zijn demonen buiten de deur te 
houden." 
Zoals al eerder gemeld, werkte Harrison met zijn zoon samen op de allerlaatste song voor zijn 
overlijden, "Horse To The Water." Het stuk verscheen op het album "Small World Big Band," 
van bandleider Jools Holland. Het had als copyrightlogo het nogal ruige "R.I.P. Limited 2001" 
meegekregen. 
Marthamydear 12/9/2002  
 
 
 
DE NIEUWE VAN GEORGE 
 
De nieuwe single van George komt eraan. De radio stations zullen hem op 1 november 2002 
in huis hebben. De titel van de single is ook bekend, 
'Stuck Inside A Cloud'. En volgens de platenmij. moet het een "Dijk van een plaat zijn" een 
klassieke George plaat. 
En dan meteen maar een paar feitjes over de nieuwe cd van George erachter aan. George 
heeft tot twee maanden voor zijn overlijden aan het album gewerkt. Het album zou eerst de 
titel 'Portrait of a Leg End' (reflecterend naar George's humor) meekrijgen. Maar dat is 
veranderd in 'Brainwashed'. Het album ligt op 19 november 2002 in de winkel, 10 dagen voor 
de gedenkdag van George's overlijden en 15 jaar na de uitgifte van zijn laatste album 'Cloud 
Nine'. Het zal een gezamenlijke presentatie zijn van EMI en Dark Horse Records, het label 
dat door George is opgericht. Het album zal 11 nummers bevatten plus een niet bij name 
genoemde cover. George Harrison deed ook nog wat aan de productie van het album en dit 
werk zullen door Jeff Lynne en George's zoon, Dhani worden afgemaakt. Meer over dit album 
binnenkort. Jan Hendrik is bezig een lang artikel, over dit album , te vertalen. 
12/9/2002  
 
 
WEER NIET 
 
De genomineerden voor de 'Rock 'n' Roll Hall of Fame' van 2002 zijn bekend. En weer 
ontbreken de namen van Ringo Starr en George Harrison. Terwijl bijna ieder ander wel 
genoemd wordt, schrijft 'Launch.com'. Het lijstje van de genomineerden ziet er zo uit: The 
Clash, The Police, Black Sabbath, AC/DC, Chic, ABBA, Elvis Costello & the Attractions, 
Lynyrd Skynyrd, The MC5, Kraftwerk, The Sex Pistols; The Patti Smith Group, The 
Righteous Brothers, Steve Winwood, en The Dells. Het is de zesde nominatie van Black 
Sabbath, ondanks de brief die Ozzy Osbourne twee weken geleden schreef en waarin hij 
vroeg om de groep niet te nomineren. 
12/9/2002  
 
 
HULDE CONCERT 
 
Volgens wel ingelichte bronnen zijn de artiesten bekend die meedoen aan het 'George 
Harrison Tribuut Concert'. Het zal je versteld doen staan welke artiesten er allemaal aan 
meedoen. Het voorgestelde rijtje is: Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, 
Tom Petty, Jeff Lynne. (lijkt dit niet veel op de 'Traveling Wilburys'). Er komen misschien 
nog meer artiesten optreden. Alsof dit rijtje nog niet genoeg is. Het concert is vastgelegd op 
29 november 2002 in Londen. 
12/9/2002  
 
 
GROOTSTE SCHURK ALLER TIJDEN 
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In een onderzoek gedaan door het Amerikaanse blad 'Blender Magazine' staat dat de 
moordenaar van John Lennon, de grootste schurk aller tijden is. Op de tweede plaats staat Ike 
Turner en op de derde plek legden de Hells Angels beslag, vanwege de moord op een 
Stones-fan in Altamont. De hele lijst bestaat uit 25 namen. 
12/9/2002  
 
 
BALLET 
 
Het American Ballet Theater zal een ballet uitvoeren op muziek van George Harrison. Ann 
Reinking, Stanton Welch, David Parsons en Natalie Weir zeggen over George: "De 'Stille 
Beatle' was een muzikaal genius, die melodische en sublieme songs afleverde, zoals 
'Something','While My Guitar Gently Weeps','My Sweet Lord' en die ons continu inspireerde." 
Alle vier hebben een gedeelte van de choreografie van het ballet voor hun rekening genomen. 
De wereldpremiŠre zal op 18 oktober 2002 zijn en daarna zullen er op 19, 20, 22, 26 en 27 
oktober 2002 uitvoeringen zijn. 
10/9/2002  
 
 
BOODSCHAP 
 
In de opmaat naar de herdenking van 11 september, heeft Paul een boodschap op de site van 
'11 september' geplaatst. De boodschap luidt als volgt: "Toen het vliegveld gesloten werd., 
besloot ik na de aanslag, nog een week in New York te blijven. En ik was ooggetuige van de 
geweldige heldenmoed die van de stad uitging. Ook van het moedige optreden van de 
brandweerlieden en politie. Ik heb een grote bewondering voor de moed die al diegenen aan 
de dag legden. Ik voel ook een verbondenheid met de brandweerlieden, omdat ook mijn vader 
een vrijwillige brandweerman was tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Sir Paul McCartney". 
9/9/2002  
 
 
IN DE LIFT? 
 
Prijsvraag. 
 
We willen jullie bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, dat blijkt uit het feit dat we 
nu al op een ledental van 186 zitten. Daar zijn we als BOHN (Beatles Fanclub Op Het Net) 
trots op. 
Ook het aantal dagelijkse bezoeken van jullie aan ons is in een periode van ongeveer drie 
maanden bijna verdubbeld! Eerst zaten wij op het aantal bezoekjes van een stuk of 15 a 20 
per dag. Ongeveer drie maanden geleden kwam ook daar een duidelijke verbetering voor ons 
in. 
Gemiddeld krijgt onze BOHN-pagina nu 40 bezoeken per dag. Ondanks dat we naar ons idee 
geen wezenlijk andere koers zijn gaan varen, zitten we "in de lift" en doen het naar jullie 
mening blijkbaar goed . 
Veel beter in ieder geval, dan tot circa drie maanden geleden. Onze vraag aan jullie is nu: 
Wat doen we naar jullie mening veel beter dan circa drie maanden geleden? 
Als jullie over bovenstaande vraag idee‰n hebben, dan vernemen wij dat graag van jullie. 
Stuur 
dan je antwoord naar e-mail-adres:  
jan-ricci@breeuwer3.myweb.nl. 
Naar aanleiding van jullie reacties, komen we hier later nog op terug. 
Om deelname voor jullie nog interessanter te maken, hebben we hieraan een wedstrijd 
gekoppeld: 
degene, die als 25e op deze vraag reageert, ontvangt als dank de vinylsingle, in Nederlandse 
persing, van John Lennon: Give Peace A Chance/Remember Love, met het bijbehorende 
fotohoesje. 
Deze actie loopt tot en met donderdag 26 september 2002. Beheerders en medewerkers van 
BOHN en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. De winnaar zal 
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ook op BOHN bekend worden gemaakt. 
Marthamydear 8/9/2002  
 
 
MIND GAMES --toevoeging-- 
 
Even een verbetering in het artikeltje van gisteren, met de zelfde kop. 
'Mind Games' komt in Amerika pas op 5 november 2002 uit en niet, zoals we eerder 
berichtten, op 8 oktober. De datum dat hij in Europa uitkomt is wel correct. 
6/9/2002  
 
 
PAUL EN BRIAN 
 
Paul McCartney (van de Beatles) en Brian Wilson van de Beach Boys zullen op 18 september 
2002 tijdens een benefiet concert samen hun opwachting maken. Zij doen dit om geld in te 
zamelen voor het fonds van "Open Hearts Clear Mines", dat werk maakt van het opruimen 
van landmijnen in de wereld. Het optreden zal plaats vinden in het Century Plaza hotel. (red. 
het artikel vermeldde niet waar dit hotel is.) 
6/9/2002  
 
 
BEATLESJURKJES 
 
In het RTL4-programma Gevonden Geld werd vandaag 5-9-2002 om 21.30 uur besproken wat 
de bekende Beatlesjurkjes uit 1964 van de Stoomweverij Nijverheid nu waard zijn. Als het in 
rood gedrukte merkje Beatles Dress in het kraagje gestikt zit, dan is zo'n jurkje tegenwoordig 
circa 1100 Euro waard.  
In 1964 werden er losse lapjes stof voor circa  
Fl. 9,-- verkocht, waarmee de meisjes van toen, zo'n jurkje zelf in elkaar konden zetten. 
Echter, 
een compleet jurkje, dat in de fabriek zelf werd gemaakt - met het merkje dus- kostte in 1964 
maar liefst Fl. 14,95.  
Er zijn volgens Azing (Arie) Moltmaker, die in de uitzending aanwezig was, circa 9000 a 
10.000 
echte "fabrieksjurkjes" gemaakt. Hem was bekend dat er in Nederland nog 100 
Beatles-verzamelaars zijn, die een Beatlesjurkje in bezit hebben. Er zullen er wellicht veel in 
de prullenbak of bij het Leger Des Heils beland zijn, toen de jurkjes uit de mode raakten, 
maar er zullen er, volgens het genoemde RTL-programma, ook nog wel wat op vergeten 
zolders liggen. 
In dit TV-programma zaten ook wat leuke filmbeelden van The Beatles zelf en filmbeelden 
van de productie van de Beatlesjurk-stof in de fabriek, die ik zelf nog nooit eerder had gezien. 
Doordat RTL ons een paar weken geleden voor het programma ook om wat informatie 
omtrent de Beatlesjurkjes had gevraagd, wist ik dat het een onderwerp van Gevonden Geld 
zou zijn. Men had ons helaas niet verteld in welke aflevering het onderwerp Beatlesjurkjes 
precies zou worden uitgezonden. Toevallig zag ik het zodoende vandaag mijn 
TV-beeldscherm al passeren. Meteen in de allereerste uitzending dus. Dat is even pech, de 
videorecorder stond niet standby en gereed voor opname, baal, baal, baal.. 
Marthamydear 5/9/2002  
 
 
MIND GAMES 
 
Er komen berichten dat er een her-uitgave van het album 'Mind Games' van John Lennon aan 
komt. Volgens die berichten, waarvan de platenmij. nog geen bevestiging heeft gegeven, is de 
datum dat het album in de winkel ligt voor Europa maandag 7 oktober 2002 en voor Amerika 
8 oktober 2002. De track-lijst ziet (onder voorbehoud) er als volgt uit: Mind Games; Tight 
A$; Aisumasen (I'm Sorry); One Day (At A Time); Bring On The Lucie (Freeda Peeple); 
Nutopian International Anthem; Intuition; Out Of The Blue; Only People; I Know (I Know); 
You Are Here; Meat City. Bonus tracks komen er ook op voor en die zijn: Aisumasen (I'm 
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Sorry) (alternatieve versie); Bring On The Lucie (Freeda Peeple) (huis opname); Meat City 
(alternatieve versie). 
5/9/2002  
 
 
JOHN LENNON DE BOODSCHAPPER 
 
Er komt weer een 'nieuwe' DVD van John Lennon uit met de welluidende titel: "John Lennon 
- The Messenger" .  
In de US komt hij op 10-09-2002 uit. Het is een verzameling van 
beeldmateriaal, bestaande uit interviews op DVD en audio-cd. Verder bevat het een boekje 
van 32 pagina's in kleur. Verwacht niet dat u hier nieuw materiaal vindt. Lees eerst de kleine 
lettertjes op de achterkant, want op de hele DVD vindt u geen spatje muziek. Op deze DVD 
vindt u materiaal wat al eerder beschikbaar was op diverse andere media. De audio-cd is nog 
bonter, deze is helemaal vlug in elkaar geflanst. 
Marthamydear 4/9/2002  
 
 
GERUCHTEN, GERUCHTEN. 
 
In een recent blad van de ' Harrison Alliance' stond nieuws over het nieuwe album van George 
Harrison. Hoewel het blad geen bronnen noemt, staat het blad wel als zeer betrouwbaar 
bekend. Het betrof een artikel uit de Franse krant 'Le Parisien' met slechts de mededeling dat 
er nieuws op komst is over het nieuwe album. (red. Dit konden wij ook nog wel verzinnen) 
Marthamydear 4/9/2002  
 
 
The Beatles op tv: 7 september Ned.1 23:50 
 
YELLOW SUBMARINE 
(1968, GB) Regie: George Dunning 
 
Zaterdag 7 september, Nederland 1, 23:50 
Enthousiaste vermenging van animatie, fantasie, liefde In The Beatles is prettig voor oog en 
oor. De band springt in hun gele onderzeeboot om de wereld te ontdoen van gemene types die 
de kleur uit mensen zuigen en hun hoofden voorzien van appels. In Peperland, het hol van de 
leeuw, zingen ze All You Need Is Love en dat wordt zelfs The Blue Meanies te veel. 
Little_Boy_Blue 3/9/2002  
 
 
DE TOP 2000 
 
De Top 2000, die samengesteld wordt uit top 10 lijsten die door de luisteraars worden 
ingezonden, komt de laatste dagen van dit jaar niet alleen op Radio 2 maar ook op tv bij de 
NPS. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat op zoek naar de verhalen voor, bij en achter de 
hits. Van 26 tot en met 31 december op Ned. 3. 
31/8/2002  
 
 
LINK ABBEYROAD CAMERA 
 
De link naar de camera op Abbey road is aangepast. Je kunt nu uit twee opties kiezen. Een 
snelle of langzame verbinding, als je op ‚‚n van beide klikt, wordt het beeld om de paar 
seconden ververst. 
30/8/2002  
 
 
GEORGE OP TV 
 
Lees ik net de tv-gids zie ik dat er vandaag (24-08-2002) op Duitsland 2 (ZDF) om 02.35 uur 
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het programma 'Pop Galerie' begint en dit keer met George Harrison. Bijna een heel uur lang 
George. 
Ik zou zeggen stel uw videorecorder in. 
24/8/2002  
 
 
BEATLES EN JOHN LENNON DVD NIEUWS 
 
Rhino Home Video brengt op 24 september 2002 een set van 9 dvd's uit met de titel "Ed 
Sullivan's Rock 'n' Roll Classics." Volgens de omschrijving bevat het "De meest belangrijke 
optredens, die ooit op tv geweest zijn." Deze 9 dvd-set bevat pionierswerk van live muziek, 
nostalgie, en de geschiedenis van de moderne pop-cultuur. Er staat verder de begin-periode 
van optredens van de meeste belangrijke musici van onze tijd op, zoals: The Beatles, Elvis, 
The Doors, The Rolling Stones, The Jackson 5, The Mamas & The Papas, The Supremes, The 
Animals, The Temptations, The Carpenters, en nog veel meer van dit soort artiesten. 
John Moffit, regisseur van de 'Ed Sullivan Show' geeft een interview op [[N van de schijven 
en verder komen er ook nog niet eerder vertoonde beelden van Ed Sullivan en zijn vrouw op 
de set te staan. 
De hele set komt ook op video uit. 
Dan kregen we ook nog een berichtje door, dat volgens DVDfile.com, 'Pioneer Entertainment' 
van plan is om een dvd uit te brengen met de titel: "Come Together: A Night For John 
Lennon's Words And Music". Dit is een special die eerder op de Amerikaanse zender TNT op 
2 oktober 2001, te zien is geweest. Het zal verschijnen in normaal beeld, dus full screen, met 
stereo geluid en er zal niets extra's aan toegevoegd worden. Ergens begin oktober zal hij (in 
Amerika) uitgebracht worden en de verkoopprijs zal rond de EUR 25,00 gaan bedragen. 
22/8/2002  
 
 
DE BRITSE TOP 100 
 
Drie solo-Beatles staan in de top 100 van de Beste Britten. John Lennon, Paul McCartney en 
George Harrison hebben het gehaald, deze top 100, door de BBC samengesteld, binnen te 
komen. Om deze lijst samen te stellen, hield de BBC een 'poll' onder 30.000 mensen. 
22/8/2002  
 
 
RINGO'S NIEUWE ALBUM 
 
In een gesprekje dat gehouden werd met Mark Lewishon in de Whatinthewhathe? Studios in 
West Los Angeles in de USA, werd verteld dat hij wat gehoord had van het nieuwe album van 
Ringo. Ringo is in topvorm, het is een goede mix van echte ruige rock nummers, rockabilly 
en ballads, precies wat je van Ringo verwacht. Er zijn al 16 liedjes klaar, alleen ben ik er niet 
zeker van of deze liedjes ook allemaal op de cd zullen verschijnen. Zoals altijd zullen ook 
gasten op het album te horen zijn, een paar liedjes van vroeger die nog niet op een album 
stonden.....maar nu ben ik even vergeten welke dat zijn....tijdelijk geheugenverlies.....als je 
begrijpt wat ik bedoel.... 
22/8/2002  
 
 
EUROPEANEN IN DE WACHT 
 
Het begint er langzamerhand op te lijken dat Europa het sluitstuk wordt van wat je nu 
langzaam aan een wereldtournee mag gaan noemen. 
Uit een nog onbevestigd bericht blijkt dat Paul McCartney van 2 t/m 5 november 2002 in 
Mexico City verkeert. Daarna neemt hij een overstap naar Australi‰, waar hij op 23 en 25 
november concerten geeft in Melbourne. Verder staan er in januari en februari 2003 in 
Australi‰ ook concerten op de agenda. 
22/8/2002  
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BOOTLEG BEATLES 
 
Ene Paul van Moere schreef ons het volgende:  
 
In september 2002 wordt in Vlaanderen een concertenreeks van The Bootleg Beatles 
georganiseerd. Het is niet zomaar een zoveelste imitatiegroepje. Ze spelen op de originele 
instrumenten met dezelfde kostuums en het juiste accent. De zangstemmen en de gezichten 
zijn griezelig echt. The Bootleg Beatles tour : 
19/9/02 : CC Beveren 03 750 14 90 
20/9/02 : CC Bornem 03 890 69 30 
21/09/02 : CC Kortrijk 056 23 98 55 
26/09/02 : CC Deurne 03 360 85 50 
27/09/02 : CC Heist op den Berg 015 25 07 70 
28/09/02 : CC Ternat 02 582 44 33 
29/09/02 : CC Leopoldsburg 011 34 65 48 
14/8/2002  
 
 
JOHN LENNON OP TV 
 
DONDERDAG 15 AUGUSTUS 
BBC 2; Aanvang: 00.50 uur; Programma: The Old Grey Whistle Test At 30. Met Bob Marley 
en John Lennon. Herhaling van vorig jaar. 
12/8/2002  
 
 
De ultieme Beatles-verzamelaar? 
 
Wie dacht dat de rode en blauwe verzamelalbums van The Beatles in combinatie met de cd 
Beatles 1 (met daarop alle nummer-1-hits van de band) bij elkaar wel de ultieme 
Beatles-collectie vormen, komt bedrogen uit. Er wordt namelijk gewerkt aan een nieuwe 
verzamelaar die het ultieme Beatles-document moet gaan worden. In oktober van dit jaar is 
het namelijk precies veertig jaar geleden dat The Beatles hun allereerste hit scoorden met het 
nummer Love Me Do. Reden genoeg voor een nieuwe verzamelaar. Het Britse tijdschrift The 
Sun meldt dat platenbazen van Beatles-label Parlophone/EMI het project deze week in de 
Abbey Road Studio hebben besproken. Het zou gaan om een dubbel-cd met maar liefst 50 
tracks. 
PiggieLife 10/8/2002  
 
 
PLANNEN VOOR EEN 'TRIBUUT' CD 
 
Koch Records, de nieuwe platenmij. van Ringo Starr, is van plan om een 'tribuut' cd voor 
George Harrison te gaan maken. Jody Denberg van KGSR, een radiostation uit Texas, is 
gevraagd om de hoestekst te maken. Als je jezelf misschien verwonderd afvraagt of Ringo 
Starr hier nog wat mee te maken heeft, is het antwoord dat, voor zover wij weten, er niets aan 
hem is gevraagd. 
7/8/2002  
 
 
ANTHOLOGY DVD 
 
Een correspondent uit Polen schrijft dat er een advertentie van EMI in Poolse cd-winkels 
hangt, waarop te lezen is: "Anthology 5x dvd", met uitgifte datum 3 februari 2003. De 
correspondent schrijft erbij dat het een offici‰le aanbieding van EMI is. 
7/8/2002  
 
 
PRIJZEN VAN DE KAARTJES 
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Laten we eens in deze komkommertijd een boom opzetten over een 'Oer-Hollands gedoe over 
prijzen. De kaartjes van de concerten van Paul. De prijzen doen in Amerika zo rond de EUR 
150,- voor een plaats ergens in het midden. In Japan rekenen ze 14000 yen (ca. EUR 140,-) 
voor een plaats. En nu is de hamvraag gaan ze deze prijzen ook in Europa vragen? 
7/8/2002  
 
 
EEN GROTE DIGITALE INSPECTIE 
 
Het blad 'Record Collector' van augustus 2002 staat te lezen: "In het verschiet ligt een grote 
digitale inspectie van de Beatles catalogus, met een nieuwe video en dvd van 'Let it be' die er 
uit gaat zien als 'Get Back' voordat hij 'Let it be' ging heette. En natuurlijk weer fris 
opgepoetste nieuwe versie, in surround sound, van andere Beatles klassiekers. Bij EMI zijn ze 
bezig met de voorbereidingen om het meeste van de Beatles catalogus in surround sound uit 
te brengen, hoewel de details over het uitgeven van her-uitgave op cd of dvd-audio nog niet 
afgerond zijn. Dit zal beginnen in 2003, met de luxe versies van 'Please Please Me' en 'With 
The Beatles' met mogelijkheden om de dertigste verjaardag op te luisteren met deze 
her-uitgaven." 
Valt verder nog te vermelde dat ook de schrijver Keith Badman zegt dat de uitgave van 'Let it 
be' verschoven is naar het volgend jaar (2003 dus). 
6/8/2002  
 
 
IK, IK EN DE MIJNE 
 
De uitgeverij Chronicle Books laat weten dat het Engelstalige boek 'I me mine' in Amerika 
een heruitgave beleeft op 12 september 2002. Op Amazon.co.uk staat evenwel een uitgifte 
datum van medio november, maar of dit een correcte datum is dat betwijfel ik, want waarom 
zou het Engelse boek later uitkomen dan het Amerikaanse? 
De kaft van de heruitgave ziet er anders uit dan eerdere uitgaven, er staat een andere foto van 
George op, en verder heeft Olivia Harrison een voorwoord geschreven. 
6/8/2002  
 
 
A HARD DAY'S NIGHT DVD 
 
De gerestaureerde dvd versie van 'A hard day's night' komt in Europa op 30 september 2002 
uit. Volgens zeggen is dit dezelfde versie als welke een week eerder uitkomt in Amerika. 
6/8/2002  
 
 
23000 ENGELSE PONDEN VOOR GITAAR 
 
Een gitaar, ooit gebruikt door George Harrison en die meer dan twintig jaar op een zolder 
heeft gelegen in Sheffield, Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk is verkocht voor het lieve 
sommetje van 23000 Engels ponden. (Noot v/d red. Jammer ik heb geen zolder.) 
4/8/2002  
 
 
DE 2002 DRIVING JAPAN TOUR 
 
De geruchten zijn eigenlijk na vandaag geen geruchten meer, omdat onderstaand lijstje wel 
weergeeft dat Paul na Amerika eerst een overstap naar Japan neemt. Let wel, deze data zijn 
nog steeds uit onbevestigde bronnen, maar veel zal er niet aan veranderen, hooguit dat er nog 
een datum bijkomt. 
11 November 2002 -- Tokyo Dome  
13 November 2002 -- Tokyo Dome  
14 November 2002 -- Tokyo Dome  
17 November 2002 -- Osaka Dome  
18 November 2002 -- Osaka Dome 
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4/8/2002  
 
 
GERUCHTEN......GERUCHTEN..... 
 
Op het internet doet het gerucht de ronde dat na de Amerikaanse tournee, Paul afzakt naar 
Mexico en Japan. Als dit waar is, dan kunnen de Europeanen wachten tot begin 2003 op z'n 
vroegst. 
3/8/2002  
 
 
MUZIEK VAN RINGO STARR LEGAAL OP PC? 
 
FullAudio Corp. kondigde op 16 juli 2002 aan dat ze een wereldwijd akkoord hebben met 
KOCH Entertainment LLC, het grootste en snelst groeiende onafhankelijke platenlabel van de 
Verenigde Staten. De overeenkomst bevat de rechten voor het downloaden van muziek op PC 
voor populaire muziek in allerlei genres. Het bevat ook de muziekrechten van Ringo Starr. 
1/8/2002  
 
 
GEHEIME HERDENKING 
 
Onbevestigde berichten zeggen dat er recentelijk een geheime herdenkingsdienst, door Olivia 
voor George, op Friar Park is gehouden. De Sun schrijft hierover dat Paul, Ringo en Sir 
George Martin onder de gasten waren. (Yoko Ono's aanwezigheid werd niet genoemd). De 
krant haalt ook een niet met name genoemde bron aan, zeggende: "Het was een sobere 
aangelegenheid, waarbij alle vrienden van George aanwezig waren, waarbij iedereen uiting 
gaf 
aan het verdriet dat zij hadden. Ieder was er voor ieder en het was een goede manier om de 
herinnering aan George levend te houden." 
1/8/2002  
 
 
DE WAARHEID IS....... 
 
De Billboard uitgave van 3 augustus 2002 bevat een artikel over Paul McCartney's tournee 
door Amerika, met aanhalingen van de tourproducent Barry Marshall, en de tourpromoters 
Randy Phillips en Brad Wavra. 
"De waarheid is, we stopten na drie‰ntwintig shows, terwijl we er makkelijk veertig hadden 
kunnen doen, als we de tijd er voor hadden", verder wordt Phillips aangehaald, als hij zegt: 
"Iedereen wil deze datums. Naast dat hij een grote inkomsten generator is, is het ook een 
prestige voor deze gebouwen om hem binnen hun poorten te hebben". 
Maar toch, de hoofdreden waarom Paul McCartney weer in Amerika optreedt is dat hij er 
echt plezier in heeft. 
"Wanneer een artiest zijn liedjes kan zingen die hij 30, 25 jaar geleden of gisteren schreef en 
aan al deze liedjes plezier beleeft, wat kan je dan nog meer vragen? Niet ‚‚n persoon, gebouw 
of bijeenkomst was tegemoetkomend. Zij waren blij dat we er waren, net zo als wij dat 
waren." 
Ook Wavra gelooft dat er meer shows gegeven konden worden. "Er waren nog heel veel 
steden waar we hadden kunnen spelen. En wie weet - als Paul hetzelfde ondervindt en het 
publiek zich aangesproken en enthousiast voelt, dan kunnen we enkel maar hopen dat de 
steden die hun kans hebben gekregen, dit ook ervaren als 'eens in hun leven'." 
1/8/2002  
 
 
WAAR ZIJN DIE DAGEN 
 
'Those Were the Days: An unofficial history of the Beatles Apple Organization 1967 - 2002' 
en 
waarvan de ondertitel, van het Engelstalig boek, dat door Stefan Granados is geschreven 
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luidt:'Waar zijn de dagen van weleer: een nette inkijk bij Apple'. Het boek begint op het 
moment dat Apple wordt opgezet oorspronkelijk om de belastinglasten van de schouders van 
de vier Beatles te halen en via het vroegere bestaan van Apple naar het heden. Het boek bevat 
(natuurlijk) nog niet eerder gepubliceerde foto's en Engelse en Amerikaanse Apple 
discografie‰n. 
1/8/2002  
 
 
PAUL VOORGEDRAGEN VOOR ERETITEL 
 
Paul McCartney is in Amerika samen met Elizabeth Taylor, James Earl Jones, Chita Rivera 
en Metropolitan Opera dirigent James Levine, voorgedragen voor de ontvangst van de 
jaarlijkse Kennedy Center honors. Deze eretitel wordt omschreven als, 'dat men een unieke en 
een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het culturele leven van onze natie'. Tevens 
wordt het heuglijke feit herdacht dat het de vijfentwintigste keer is dat de titel wordt 
uitgereikt. 
De voorzitter, James Johnson van het Kennedy Center, noemt Paul McCartney ‚‚n van de 'de 
meest vruchtbare en invloedrijke musici van ons tijdperk' 
De uitreiking van de titel zal op 8 december 2002, tijdens een groot gala, uitgereikt worden. 
E‚n van de gasten die hierbij aanwezig zullen zijn is President Bush met zijn vrouw. 
Degene die eerder deze titel kregen zijn: Julie Andrews (2001); Chuck Berry (2000), Stevie 
Wonder (1999), Willie Nelson (1998), Bob Dylan (1997), Johnny Cash (1996), B.B. King 
(1995), Pete Seeger (1994), Roy Acuff (1991), Dizzy Gillespie (1990), Harry Belafonte en 
Mary Martin (1989), Sammy Davis Jr. (1987), Ray Charles (1986), Frank Sinatra (1983), 
Benny Goodman (1982), Count Basie (1981), Ella Fitzgerald (1979) en Richard Rodgers 
(1978). 
1/8/2002  
 
PLEZIER MET DE BEATLES 
 
Goodtimes Video brengt op 27 augustus 2002 twee dvd's met Beatles materiaal uit. De titel 
van deze dvd's is: 'Fun with the fab four/Beatles Unauthorized'. We verwachten dat de dvd's 
hetzelfde zullen bevatten als eerder uitgebrachte video's, met dezelfde titel. De dvd's worden 
in regio 1 formaat uitgebracht. We proberen wel meer informatie over deze dvd te krijgen. 
1/8/2002  
 
 
MIJNEN OPRUIMING 
 
Brian Wilson en Paul McCartney zullen tijdens het tweede "Open Hearts, Clear Mines 
Benefit concert" een benefit optreden doen. Het concert dat worden gehouden in het Century 
Plaza Hotel in Los Angeles, USA, op 18 september 2002. De gastheer zal Jay Leno zijn, maar 
Paul McCartney zal samen met zijn vrouw Heather de hoofdgasten zijn. 
25/7/2002  
 
 
NIEUWE RINGO ALL-STARR BAND LIVE CD 
 
King biscuit brengt een nieuwe cd van Ringo Starr uit. Deze cd met live optredens van 
Ringo's 
All-Starr Band uit 2001, heeft de titel 'The King Biscuit Flower Hour Presents Ringo Starr' en 
deze cd zal op 6 augustus in de winkel moeten liggen. De tracklijst van de cd, die zestien 
liedjes zal bevatten, ziet er als volgt uit: "Photograph"; "Act Naturally"; "Logical Song"; "No 
One Is To Blame"; Yellow Submarine"; "Give A Little Bit"; "You''re Sixteen"; "The No-No 
Song"; "Back-Off Boogaloo"; "Glamorous Life"; "I Wanna Be Your Man"; "Lucky Man"; 
"Take The Long Way Home"; "All The Young Dudes"; "Don''t Go Where The Road Don''t 
Go"; and "With A Little Help From My Friends.". Gedeelten van de bovenstaande liedjes kun 
je op deze site horen. 
25/7/2002  
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DONDERDAG SCHEMA VAN DE KONINGIN 
 
Het schema van de Engelse koningin Elizabeth voor donderdag, 25-07-2002, ziet er als volgt 
uit. De koningin zal op deze dag zowel Yoko Ono als Paul McCartney ontmoeten. Dit zal 
gebeuren bij twee aparte evenementen. Yoko zal de koningin vergezellen bij de opening van 
een nieuwe terminal en de onthulling van een plaquette op de Liverpool John Lennon 
luchthaven. Terwijl Sir Paul McCartney en Lady McCartney de koningin zullen escorteren 
met een rondleiding langs de schilderijen die momenteel in Liverpool's Walker Gallery 
hangen. 
Tevens zullen zij een bezoek brengen een kunst tentoonstelling gemaakt door Liverpoolse 
schoolkinderen. Na afloop zal de koningin samen met haar man, Prins Philip, op het balkon 
van het stadhuis verschijnen. 
25/7/2002  
 
 
 
MUSICAL OVER ALLAN WILLIAMS 
 
In de Engelse krant IC Liverpool staat te lezen de Ierse acteur Ronan Wilmot bezig is met het 
schrijven van een musical gebaseerd op het leven de 'Eerste Beatle manager' Allan Williams. 
De musical heeft de titel (en O, wat origineel. red.) "Allan Williams -- "The Man Who Gave 
the Beatles Away," meegekregen. De premiŠre is medio oktober 2002 in Dublin. 
22/7/2002  
 
 
OOK PAUL ZWAAR IN DE VERLIEZEN 
 
De krant 'News of the World' schrijft dat Paul McCartney misschien wel de zwaarste 
verliezen 
op de beurs heeft geleden, van alle beroemdheden. De krant heeft uitgerekend dat zijn verlies 
neerkomt op ca. œ54 miljoen. Hieronder het lijst met 'geschatte' bedragen, (met de nadruk op 
'geschatte') die de beroemdheden verloren. 
PAUL McCARTNEY - œ54 miljoen 
STING - œ9 miljoen 
PHIL COLLINS - œ9 miljoen 
TOM JONES - œ8 miljoen 
DAVID BOWIE - œ6 miljoen 
RINGO STARR - down œœ6 miljoen 
MADONNA - œ5 miljoen 
KEITH RICHARDS - œ5 miljoen 
ELTON JOHN - œ2 miljoen 
MICK JAGGER - œ2 miljoen 
22/7/2002  
 
 
MAN TOT MAN COMPETITIE 
 
John Lennon en Paul McCartney zijn op het ogenblik in competitiestrijd bij de voordracht 
voor een Emmy award. Paul is voorgedragen met 'The Concert For New York', maar ook John 
Lennon is voorgedragen met, 'Come Together: A Night For John Lennon's Words and Music. 
Paul McCartney is in de volgende categorie‰n voorgedragen: 'Art Direction for a Variety or 
Music Program'en 'Variety, Music or Comedy Special' met het programma 'The Concert for 
New York City'. 
John Lennon is met het programma 'Come Together: A Night for John Lennon's Words and 
Music" in de categorie‰n, ' Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special' 
en 'Sound Mixing for a Variety or Music Series or Special' voorgedragen. 
19/7/2002  
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PAUL HAALT LINK 'FREEDOM' WEG 
 
Paul heeft de link van zijn website weggehaald waarin hij de fans vraagt om de single 
'Freedom' te kopen. "Laat je Amerikaanse moed zien en koop hem vandaag nog" stond er te 
lezen schrijft de New Post. De krant haalt een gepensioneerde brandweerman aan, welke een 
zoon verloor tijdens de 11 september aanslag en deze zegt het volgende: "Dit is niet de 
Amerikaanse moed, dit is een slechte smaak hebben." Een woordvoerder van Paul McCartney 
zegt hierover: "Het was zeker niet (McCartney's) bedoeling om iedereen te misleiden of munt 
te slaan uit 11 september. Ik zie nu in dat een zekere woordenbrij tot misleiding kan voeren 
en dit nu halen wij weg (van de website)." 
18/7/2002  
 
 
BACK IN THE US 
 
Gaan de geruchten dat de nieuwe tour van Paul McCartney in het najaar van 2002 gaat heette. 
Van de Paul McCartney Fanclub Nederland ontvingen wij de onderstaande lijst. Let wel het is 
nog steeds een onbevestigde lijst, dus met andere woorden er kan van alles aan veranderd 
worden. 
PAUL McCARTNEY'S "BACK IN THE US" TOUR 
 
September 21 Milwaukee, WI Bradley Center 
September 23 Minneapolis, MN Xcel Energy Center 
September 24 Chicago, IL United Center 
September 27 Hartford, CT Hartford Civic Center 
September 28 Atlantic City, NJ Boardwalk Hall 
October 1 Boston, MA FleetCenter 
October 4 Cleveland, OH Gund Arena 
October 5 Indianapolis, IN Conseco field house 
October 7 Raleigh, NC Sports Center 
October 9 St. Louis, MS Savvis Center 
October 10 Columbus, OH Schottenstein Center 
October 12 New Orleans, LA New Orleans Arena 
October 13 Houston, TX Compaq Center 
October 15 Oklahoma City, OK Ford Center 
October 18 Portland, OR Rose Garden 
October 19 Tacoma, WA Tacoma Dome 
October 21 Sacramento, CA Arco Arena 
October 22 San Jose, CA Compaq Arena 
October 25 Anaheim, CA The Arrowhead Pond 
October 26 Las Vegas, NV MGM Garden Grand Arena 
October 28 Los Angeles, CA Staples Center 
October 29 Phoenix, AZ America West Arena 
17/7/2002  
 
 
PAUL'S AUTO GEVEILD 
 
De Radford Mini Cooper uit 1965, die vroeger van Paul McCartney is geweest zal met een 
beetje hulp van Bonhams San Fransisco van eigenaarshand verwisselen. De gekte omtrent de 
Mini Cooper zal aankomende augustus een vergenoeglijke strijd bij Bonhams veilingen 
veroorzaken. Het is waarachtig uniek stuk in de vijfde jaarlijkse Quail Lodge Sale. Als op 17 
augustus om 5 uur 's middags in Carmel Valley, California de verkoop aanvangt hebben 
liefhebbers van de Mini en Beatlesverzamelaars dan de zeldzame gelegenheid om op deze 
geheel gerestaureerde schoonheid te bieden. McCartney gebruikte het vehikel dagelijks 
tijdens de vruchtbare jaren van the Beatles in Londen, tussen 1965 en 1970 en er werden vaak 
foto's van hem genomen als hij alleen in deze auto zat en ook vaak samen met wijlen zijn 
vrouw Linda. Volgens het boek Many Years From Now gingen zij juist in deze Mini op de 
eerste nacht dat ze elkaar ontmoetten terug naar Pauls huis. "We zijn erg benieuwd wat de 
reactie van de verzamelaars op dit voertuigje met een dergelijke historische erfenis zal zijn, 

pagina 42 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



zeker in verband met de ophef eromheen door de herintroductie van een nieuwe Mini Cooper. 
En ook heb je nog de huidige tour van McCartney door de VS, wat ook nog wel een beetje 
meehelpt," zegt Mark Osborne, de vice-president van Bonhams. 
Marthamydear 15/7/2002  
 
 
A HARD DAY'S NIGHT DVD --toevoeging-- 
 
Met het vieren van de veertigste verjaardag van het uitbrengen van de eerste Beatles-single 
'Love me do', komt Miramax Home Entertainment met een dubbel dvd box cadeautje in de 
vorm van de film 'A hard day's night'. Gedistribueerd door Buena Vista Home Entertainment 
en die hem op 24 september naar de winkel brengt. 
Een leuke anekdote, is het volgende verhaal: David Pickler, van United Artists studio en 
degene die het groene licht gaf voor het maken van de film in 1964. Hij had nog nooit 
gehoord van de Beatles, ze hadden nog niet opgetreden bij Ed Sullivan, maar het kantoor van 
UA in Londen zei dat ze heel erg populair waren. Dus zetten ze de productie in een 10 weken 
schema om de film zo snel mogelijk uit te brengen. Dit omdat ze bang waren dat de 
populariteit van de Beatles na die tijd wel weer tanende zou zijn. 
Een scan van de advertentie uit het blad 'Video business', een blad voor videohandelaren, is te 
zien in het fotoalbum. 
15/7/2002  
 
 
 
A HARD DAY'S NIGHT DVD 
 
In de Amerikaanse krant 'The Los Angeles Times' staat vandaag (14-07-2002) een artikel over 
de nieuw uit te brengen 'A hard day's night' dvd. Zoals we eerder al schreven deze zou, in de 
USA, op 24 september 2002 worden uitgebracht. Maar hier komen de feiten over deze dvd: 
hij is digitaal overgeschreven van het originele negatief. De dvd zal ook digitaal 
gerestaureerde geluid bevatten. Het omvat een dubbel dvd, die totaal meer dan zes uur aan 
extra items zal bevatten, zoals een promotie special, "Things They Said Today", het ontleden 
van de liedjes door George Martin, interviews met dertig meest belangrijke mensen, die bij de 
film betrokken waren, vanaf de kapper Betty Glasow via de toentertijd kindacteur David 
Janson (die het schoffie speelde naast Ringo in 'This boy') naar de regisseur Richard Lester. 
Op de dvd staat ook een ronde tafel discussie tussen acteurs en de rest van het personeel die 
meewerkten aan de film, een digitale kopie van het eerste ontwerp van het script en nog niet 
eerder gepubliceerde foto's die gemaakt zijn door Robert Freeman. Welke ook de hoezen van 
'With the Beatles' en 'Rubber Soul' heeft ontworpen. 
De dvd zal ook een dvd-rom gedeelte bevatten met links naar meer on line gegevens. 
Meer over de dvd zou later deze week komen. 
14/7/2002  
 
 
PAUL MCCARTNEY FANS TELEURGESTELD?! 
 
Of er moet ergens nog iets verborgen zijn, maar de Paul McCartney fans zullen waarschijnlijk 
teleurgesteld reageren bij het uitbrengen van de 'Party at the Palace' dvd. De cd doet al tekort 
aan Paul en dat doet de dvd ook. De dvd bevat wel 'While my guitar gently weeps' met Eric 
Clapton, maar mist de optredens van Paul McCartney met de songs 'Her Majesty', Blackbird 
en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/The End. 
Wat zeker "heel" teleurstellend is dat het vuurwerk aan het einde van het programma is 
ingekort van 25 minuten naar 3 minuten en dit moet men wel zien als "bonus". 
Wanneer hij precies word uitgebracht is nog steeds niet echt bekend, officieel moest hij al 
uitgebracht zijn en wel op 04-07-2002, maar laten we zeggen hij kan elk moment bij uw 
platenboer liggen. 
11/7/2002  
 
 
SCANS PARTY AT THE PALACE 

pagina 43 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



 
Scans van Party at the Palace kunt u vinden in het 'fotoalbum' in de sub-rubriek 'CD covers 
Paul McCartney'.  
De track list ziet er als volgt uit: 
01. God save the Queen -- Brian May 
02. You can't hurry love -- Phil Collins 
03. Dancing in the street -- Atomic Kitten 
04. Goldfinger -- Shirley Bassey 
05. Everything I do -- Bryan Adams 
06. You can leave your hat on -- Tom Jones 
07. Radio ga ga -- Queen 
08. We will rock you -- Queen 
09. We are the champions -- Queen 
10. Why -- Annie Lennox 
11. Move it -- Cliff Richard 
12. Paranoid -- Ozzy Osbourne 
13. I want love -- Elton John 
14. God only knows -- Brian Wilson 
15. Good Vibrations -- Brian Wilson 
16. Layla -- Eric Clapton 
17. Gimme some lovin' -- Steve Winwood 
18. With a little help from my friends -- Joe Cocker 
19. Handbags & gladrags -- Rod Steward 
20. All you need is love -- Paul McCartney, Rod Steward, Joe Cocker en andere artiesten. 
21. Hey Jude -- Paul McCartney en andere artiesten 
Een recensie volgt over enkele weken, dit omdat Yorick nog enkele weken met vakantie is. 
11/7/2002  
 
 
RINGO BIJ EMUSIC 
 
Ringo is ‚‚n van de artiesten die bij de download betaalservice Emusic zit, schrijft Reuters. 
Universal Music maakte dat gisteren (09-07-2002) bekend, Ringo Starr is ‚‚n van de vele 
artiesten waaronder meer B.B. King, Jimmy Buffett, The Four Tops, Joe Cocker en Stevie 
Wonder bij zitten. In een verklaring uitgegeven door de maatschappij, zegt deze: "Het is juist 
dit soort spul dat moeilijk in de rekken van de platen winkels terecht komt. En juist dit spul 
verdient een breder publiek.", aldus Larry Kenswil, directeur van Elabs een onderdeel van 
Universal Music Group. 
10/7/2002  
 
 
TOUR DATA USA --Toevoeging-- 
 
Er is weer een datum bekend geworden i.v.m. de mogelijke nieuwe tour van Paul door 
Amerika en het lijstje ziet er nu als volgt uit. Let wel het zijn Niet bevestigde data.  
30 september 2002 - Fleet Center, Boston 
12 oktober 2002 - New Orleans Arena, New Orleans 
15 oktober 2002 - Ford Center, Oklahoma City 
25 oktober 2002 - Arrowhead Pond in Anaheim (CA.) 
9/7/2002  
 
 
PAUL'S GEZINSUITBREIDING? 
 
Nadat ze naar Engeland terug waren gekomen verschenen Paul en Heather voor het eerst in 
het 
openbaar bij de prijsuitreiking voor atleten en kunstenaars. "Is het niet geweldig dat de 
kinderen in feite de show doen en dat dit een inspiratie voor alle kinderen is?" zei Heather. 
Toen een verslaggever vroeg naar het vooruitzicht voor Paul om nog meer kinderen te 
krijgen, antwoordde Paul: "O ja, daar gaan we weer, de Britse pers. Ik bedoel, Jezus, het ligt 
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er weer duimendik bovenop. Ik denk dat we die vraag moeten vergeten en doorgaan met 
waarvoor we hier zijn. Namelijk Sarah's goede doel, en het werk dat ze ervoor doet." 
Marthamydear 8/7/2002  
 
EEN BEATLE GESAMPELD 
 
Knoc-Turn'Al kan gaan pochen! Niet veel rappers, waarschijnlijk zelfs helemaal geen 
anderen, kunnen zeggen dat ze een Beatle hebben gesampeld. En ja, daar is hij best trots op. 
"Paul vertelde ons: 'De enige reden waarom ik het vrijgaf was dat ik het wel leuk vond. Als ik 
het niet leuk had gevonden, zou ik het ook niet hebben vrijgegeven.,'"zei Knoc afgelopen 
week trots, tijdens de BET Awards. "Dus dankjewel Paul. Een hoeraatje voor Paul, omdat hij 
dat gedaan heeft." Alsof het lenen van de muziek van "Old Siam, Sir", van McCartney's 
Wings, uitgegeven op Back To The Egg-van 1979- nog niet genoeg was, hoopt Knoc nog 
meer kleine hulp van zijn nieuwe vriend te krijgen. "Kom ook in de video," zei Knoc voor de 
camera's alsof McCartney het net zat te bekijken. "Dat wordt helemaal opium voor het volk. 
Man we gaan naar Parijs- daar willen ze de opnames gaan maken. Dit wordt een vreselijk 
goeie song." Of de pasgetrouwde McCartney nu wel of niet verschijnt in de clip voor 
"Muzik", het zal toch een, wat Knoc-Turn'Al een 'rock'-achtig thema noemt, hebben. "We 
zullen een scene waarin ik door een lange hal loop hebben en we hebben verschillende 
kleedkamers," legde hij uit. "Ik probeer de gitarist van Metallica te krijgen en nog wat andere 
mensen. En het is alsof ik door allerlei kleedkamers ga en als ik bij het derde vers kom, loop 
ik het toneel op en hopelijk zal Paul daar dan al zijn. En dan gaan we een perron op, en dan 
zal er al een gitarist zijn en wij gaan dwars door een menigte heen die ons passeert, en dat 
wordt het zo'n beetje." 
Marthamydear 7/7/2002  
 
 
TOUR DATA USA 
 
Dat de geruchten steeds sterker worden dat Paul McCartney in het najaar van 2002 nog een 
tournee door de USA gaat doen blijkt uit het onderstaand lijstje van NIET bevestigde tour 
data. 
30 september 2002 - Fleet Center, Boston 
12 oktober 2002 - New Orleans Arena, New Orleans 
15 oktober 2002 - Ford Center, Oklahoma City 
De 'BOHN' blijft zich afvragen, wanneer hij dan naar Europa komt. 
7/7/2002  
 
 
SCHOKKEND EN BELEDIGEND 
 
Gelezen in het Noord Hollands Dagblad van 6-7-2002: Michael Abram(35), die in 1999 
ex-Beatle George Harrison neerstak, is voorwaardelijk ontslagen uit het psychiatrische 
ziekenhuis waar hij werd verpleegd. Harrisons familie noemde zijn vrijlating schokkend en 
beledigend. Abram lijdt aan parano-ide schizofrenie. Hij stak Harrison naar eigen zeggen 
neer, omdat hij door hem bezeten was. Hij zei destijds dat hij had gehandeld in opdracht van 
God. 
George Harrison overleed in november vorig jaar op 58-jarige leeftijd aan kanker. 
Marthamydear 6/7/2002  
 
 
 
 
 
PAUL EN HEATHER ZIEN ER UITGERUST UIT 
 
Nadat die twee terug gekomen zijn van een huwelijksreis toont de pasgetrouwde Sir Paul 
McCartney zijn nieuwe adellijke vrouw aan de wereld. De 59-jarige ex-Beatle en Heather, 34, 
zijn waargenomen bij het nuttigen van een maaltijd in een dikdoenerig vegetarisch restaurant 
op Primrose Hill, in Noord Londen. Het paar heeft na hun trouwerij van afgelopen maand een 
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cruise over de Indische Oceaan gemaakt en ziet er erg uitgerust en blij uit. 
Marthamydear 5/7/2002  
 
 
DRIVIN' USA 2 
 
Volgens de bronnen zal Sir Paul McCartney naar Noord Amerika terug gaan voor nog een 
"leg" van zijn Drivin' USA tournee. Hij gaat dan eind september en oktober langs meer dan 23 
arena's. Volgens Amusement Business, brachten de eerste 27 shows meer dan $53 miljoen op 
en trokken ze meer dan 407.000 mensen. Op slechts vier shows na was alles uitverkocht. "We 
hebben zo veel plezier dat we denken dat het jammer is om het nu op de plank te zetten," zei 
McCartney afgelopen april over de mogelijkheid van toekomstige shows. "We beginnen er 
over te denken nog een andere tour te doen aan het eind van het jaar, maar we hebben nog 
geen idee waar precies." Zoals al eerder gemeld, zal er van de tour ook een home video 
verschijnen. "Deze tour gaat zo goed, dat we dachten dat het toch wel leuk zou zijn om het 
allemaal vast te leggen," zei McCartney. 
Marthamydear 4/7/2002  
 
 
RINGO OOK IN DE LIEFDADIGHEID 
 
Ex-Beatle Ringo Starr kwam afgelopen zaterdag even om de hoek kijken bij zijn huis in 
Cranleigh om voor de David Shephard Wildlife Foundation een nieuwe galerie te openen. Er 
waren in Smithbrook Kilns honderden mensen samengekomen, om hem met zijn vrouw 
Barbara Bach de openingscermonie te zien verrichten. Ringo drong er bij de menigte op aan 
om hun geld ter ondersteuning van 's werelds meest kritiek bedreigde zoogdieren te besteden. 
Naast wat Ringo en Barbara deden was David Shephard de hele dag maar druk bezig met het 
signeren van afdrukken van zijn werk en van andere handelswaar, die gemaakt was om geld 
bijeen te brengen voor zijn goede doel. Het financiert natuurbehoud-werk in Afrika en Azi‰. 
De DSWF werd ook gesteund door andere winkeliers uit de Kilns, die prijzen doneerden voor 
een grote loterij, en door vijf meisjes van St Catherine's School, Bramley, die uitmuntende 
gezichtskinderschmink maakten, om de jongste gasten te amuseren. Een wedstrijdje van wie 
het mooiste wildedieren gezicht had, gaf David Shephard de moeilijke taak te jureren en zo 
een winnaartje aan te wijzen. In de categorie van 5 tot 7 jaar won de toekan van Cameron 
Thompson. De prijs bij de 8 en 9 - jarigen ging naar de neushoorn van Sasha Williams. Tot 
slot ging de prijs bij de 10- tot 11-jarigen naar het jachtluipaard van Jessy Shanks. De 
Wildlife Gallery en Shop zal vanaf nu open zijn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur en al de winst zal direct naar hulp aan wildlife-projecten in het veld gaan. Al met al 
heeft de DSWF op de openingsdag van de galerie bijna 6000 pond sterling bij elkaar 
gebracht. Ringo Starr is na afloop het publiek in gegaan samen met andere plaatselijke 
bekenden tijdens de Cranleigh Carnaval & Fun Dag, die werd gehouden op zaterdag 
29-6-2002 . 
Marthamydear 1/7/2002  
 
 
FOUTJE?! 
 
In de Amerikaanse krant 'Seattle Times' stond vorige week het volgende bericht: "Zeven 
maanden na het overlijden van George Harrison, staat het huis van de voormalige Beatle in 
Seattle, USA te koop voor $ 25.8 miljoen te koop. Het huis in het Friair Park landgoed is een 
voormalige nonnenklooster, dat in 1889 is gebouwd. Het eigendom bevat 120 kamers en 
George Harrison kocht het in 1970, schrijft de krant. Het maandelijkse betalingstermijn van 
de hypotheek met een looptijd van dertig jaar zou neerkomen op $ 157.434,47. De BOHN 
wist nog niet dat het Friar Park is overgeheveld naar Seattle, maar tegenwoordig is alles 
mogelijk. 
Verder heeft de BOHN twijfels of het wel verkocht gaat worden. 
1/7/2002  
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PAUL NEEMT MCDONALD OP DE KORREL 
 
Paul McCartney heeft brieven geschreven aan de 100 leden van de raad van bestuur van 
McDonalds. Dit om de keten erop te wijzen dat ook zij de maatstaf van het welbevinden van 
dieren, voordat zij geslacht worden, voor hun Amerikaanse en Engelse restaurants dienen te 
onderschrijven, dit bericht het AP. Een gedeelte van de brief luidt: "Ofschoon McDonalds 
prijzenswaardige pogingen heeft gedaan voor het welzijn van dieren op boerderijen in 
Amerika en Engeland, moet men dit nu ook in andere landen doen. Misbruiken is misbruiken, 
of dit nu in Sussex of in San Salvador, Toronto of Tijuana gebeurd." 
1/7/2002  
 
 
NOG EEN AMERIKAANSE TOURNEE 
 
De geruchten worden steeds sterker dat Paul McCartney nog een Amerikaanse tournee gaat 
doen. Zijn volgende Drivin' USA tournee zal (volgens de geruchten) moeten plaats vinden in 
de maanden september en oktober 2002. De 'BOHN' vraagt zich dan af wanneer het Europese 
tournee dan moet plaats vinden? 
1/7/2002  
 
 
VEILIG (T)HUIS 
 
Paul en Heather zijn hun huis aan het beveiligen, gedeeltelijke van wege zijn huwelijk met 
Heather en wegens andere redenen, waar we naar moge gissen. De 'paniek kamer' heeft betere 
ontsnapping routes gekregen in verband met eventuele indringers. 
 
 
MEGAVERKOPEN? ! 
 
Twee albums met de beste momenten uit het Queen's Golden Jubilee Celebration Concert 
gaan maandag in de verkoop. De pop- en klassiek- concerten werden in juni gehouden op de 
landerijen van het Londense Buckingham Palace waar koninklijk bloed werd vermengd met 
een gewoon publiek. Het Party At The Palace zal 21 tracks bevatten van artiesten als Brian 
May, Sir Paul McCartney, Ozzy Osborne en Will Young. Er wordt verwacht dat de verkopen 
tot in de 20 miljoen pond sterling zullen gaan oplopen, waarvan de winst naar goede doelen 
zal gaan die door de koningin zijn aangewezen. Een CD van het klassieke concert bij het 
paleis met Dame Kiri Te Kanawa en Mstislav Rostropovich is ook al geproduceerd. Een 
eerste persing van de rock-CD wordt in het Verenigd Koninkrijk door EMI/VIRGIN, met 
toestemming van BBC Worldwide, uitgegeven. Een volgende 100.000 DVD's en video's 
worden op 1 juli door BBC Opus Arte - een samenwerkingsverband BBC Worldwide en de 
onafhankelijke productiemaatschappij Opus Arte, in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven. 
Verrassing 
Er was een enorme belangstelling voor beide concerten, elk werd door 12.000 mensen op het 
paleis-landgoed bekeken. Nog eens een miljoen bekeek het rockfeest buiten op een groot 
scherm - terwijl ongeveer 15 miljoen mensen het op TV volgden. "Ik denk dat de mensen er 
verrast over zullen zijn hoe succesvol de CD zal blijken te zijn," zei de verkoopdeskundige 
Gennaro Castaldo van HMV. Hij zei dat de "enorme" belangstelling voor de CD's en DVD's 
gedeeltelijk komt dankzij de dubbele opzet, maar ook omdat de mensen een stukje 
Jubileum-herinnerings-memorabilia zouden willen bezitten. 
Tjokvol met sterren 
DVD's en video's zullen naar ongeveer 100 landen worden verscheept nadat 70 naties de 
TV-rechten van het gebeuren hadden gekocht. Winkeliers in Nederland hebben al 
bestellingen voor 20.000 DVD's en video's - en in dat land is de show niet eens uitgezonden. 
De sterren- line-up van optredende personen - met onder anderen Tom Jones, Dame Shirley 
Bassey en Sir Cliff Richard - bood de diensten gratis aan. De winst van de uitgaven zal 
worden doorgesluisd naar goede doelen als Barnardo's, The Prince's Trust, The Royal 
Agricultural Benevolent Institution en de British Commonwealth Ex-Services League 
Marthamydear 29/6/2002 
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ANTHOLOGY BOEK IN PAPERBACK? ! 
 
Bij Amazon.com is te lezen dat het "Beatles Anthology Boek" in oktober in paperback vorm 
komt. De aankondiging voor de deluxe uitgave klopt echt niet, deze komt er niet. Hier is de 
tekst van Genesis Publications: " Ik ben bang dat ik wat teleurstellend nieuws heb. Er komt 
uiteindelijk toch geen gelimiteerde editie. Elke beslissing van The Beatles moet unaniem 
gemaakt zijn en hoewel er een meerderheid van stemmen was voor de gelimiteerde editie, 
was dat niet voldoende. Vanzelfsprekend zijn we even teleurgesteld als jullie, vooral omdat 
Genesis er zoveel jaar aan besteedde om het boek beschikbaar te maken voor het 
massapubliek. Om positief te eindigen, de hardback editie in de winkels ontving overal ter 
wereld goede respons en was waarschijnlijk het dichtst bij een productie in de stijl van 
Genesis voor de massa-markt, en misschien was er het gevoel dat het toch niet meer verbeterd 
zou kunnen worden?" 
Marthamydear | 28/6/2002  
 
 
 
 
PAUL IN DE HIP-HOP? ! 
 
Paul McCartney heeft voor een komend album ‚‚n van zijn songs aan een hip-hop-artiest 
gegeven om het te sampelen, meldt Launch.com. McCartney geeft de rapper Knoc-Turn'al, uit 
Los Angeles, die bezig is met zijn nieuwe single "Muzik", toestemming tot het gebruik van 
een gedeelte van "Old Siam, Sir", van het Wings-album "Back To The Egg". In eerste 
instantie wilde Paul geen toestemming geven voor het gebruik van het nummer. Hoe dan ook, 
de rapper zei: " Maar toen hij het hoorde en realiseerde dat het een positieve song werd, gaf 
hij het vrij. Dus ik wil een toost uitbrengen op Paul McCartney omdat hij het toch maar 
gedaan heeft.." 
Marthamydear | 27/6/2002  
 
 
OP TOURNEE MET GEORGE HARRISON ! 
 
Op 22 juni 2002 ontvingen wij van Launch.com bericht dat Rubyhorse, wiens song 
"Punchdrunk" met George Harrison op gitaar, deze song ook op tournee zal gaan spelen, 
samen met George Harrison. De groep zal tijdens de song een band gebruiken met de 
gitaarloopjes van George. "Het is cool, het is zoiets als een Beatle in het gebouw te hebben. 
Het is op geen enkele manier griezelig, het is juist heel eerbiedig.," zegt bassist Decky Lucey. 
"Ik kan er zelfs niet meer over spreken het is alleen, weet je, op sommige dagen sta je op en 
je moet jezelf even wakker schudden als je het even vergeten was, "Het is verdorie George 
Harrison." Harrisons aandeel werd apart van de groep opgenomen en naar hen toegestuurd. 
De song zat tussen de laatste die hij voor zijn overlijden, afgelopen november, maakte. 
Marthamydear | 26/6/2002  
 
 
GEORGE'S NIEUWE ALBUM ! 
 
In de nieuwe uitgave van het Amerikaanse clubblad 'The Harrison Alliance' staat te lezen dat 
Dhani Harrison, de zoon van George, het materiaal door neemt voor het laatste album van 
George Harrison. Het doel is om dit album in de winkel te hebben op 29 november 2002, de 
sterfdag van George. Het blad schrijft verder ook dat de heruitgave van albums van George 
voor zijn overlijden zijn samengesteld, alsmede dat ook de bonus tracks zijn uitgezocht. 
26/6/2002  
 
 
BEATLES EN LENNON WORDEN GEVEILD ! 
 
Een radio interview met John Lennon uit 1971 en acetaten voor de liedjes 'Wait' en 'Hello 
Goodbye' zijn de artikelen die aankomende dinsdag, 02-07-2002, door Cooper Owen geveild 

pagina 48 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



worden. Het interview, daarvan word verwacht dat het ergens tussen de œ20.000 en œ30.000. 
gaat opbrengen. Er zijn ook andere Beatles artikelen op deze veiling te vinden, zoals 
handtekeningen, en een buste van John Lennon. Een collectie foto's uit de beginperiode van 
The Beatles, geschoten in de Cavern, zijn wegens copyright perikelen van de veiling terug 
getrokken. 
26/6/2002  
 
 
 
RINGO ALS DICHTER ! 
 
Een gedicht van Beatlesdrummer Ringo Starr kon 18-06-2002 wel eens duizenden pond 
sterling op gaan brengen op de Beatlesveiling van dit jaar. Hoewel het nu niet echt een 
po‰tisch meesterwerk is wordt er gedacht dat Ringo's krabbeltjes als ze in augustus te koop 
komen, voor tenminste $1000,-- verkocht kunnen worden. Het ingelijste kladje met een 
certificaat van echtheid werd door Ringo samen naast zijn naam geschreven toen hij een 
handtekening zette, ergens tussen 1962 en 1963. Een vertegenwoordiger van de Beatles Shop, 
die de "Beatles For Sale" extravaganza organiseert, bevestigde dat het gedichtje erg zeldzaam 
is, wat veel interesse zal opwekken. Hij zei: " De kwaliteit van het stukje laat een hoop te 
wensen over, maar je moet je herinneren dat hij een groot gedeelte van zijn jeugd in het 
ziekenhuis heeft doorgebracht, waardoor hij een boel formeel onderwijs heeft gemist." Ringo, 
die met het stukje songtekst "You were in a car crash and you lost your hair" kwam, is niet de 
enige Beatle die wat met de dichtkunst heeft gerommeld. Lennon publiceerde een 
verzameling gedichtjes dat "In His Own Write" heette en Macca schreef onlangs "Blackbird 
Singing". Ringo's woorden zullen de toets der kritiek wel niet kunnen doorstaan, maar ze 
zullen een groot lezerspubliek krijgen tussen de kopers in McCartney's LIPA, waar de veiling 
zal worden gehouden. Hij schreef: 
"Roses are Red violets are blue 
When you go to sleep 
You must go a boo boo 
Your nose is red 
Your cheeks are pink 
Now your mummy's calling 
Go help her a the sink" 
Marthamydear | 25/6/2002  
 
 
EEN KONINKLIJKE VERZAMELING ! 
 
De verzamel cd, van het Koninklijke jubileum popconcert, die de aankomende maand in de 
winkel ligt, heeft bij zijn geboorte de naam meegekregen van 'Party At The Palace'. 
Op deze cd komen oude en nieuwe rock 'n' roll helden voor, zoals: Phil Collins, Atomic 
Kitten, Queen, Brian Wilson en natuurlijk Paul McCartney. 
De (voorlopige) tracklist van de cd ziet er als volgt uit: 
 
1. God Save The Queen - Brian May Feat Roger Taylor en Ray Cooper  
2. You Can't Hurry Love - Phil Collins  
3. Dancing In The Street - Atomic Kitten  
4. Goldfinger - Shirley Bassey  
5. Everything I Do (I Do It For You) - Bryan Adams  
6. You Can Leave Your Hat On - Tom Jones Feat Blue en Keith Airley  
7. Radio Ga Ga - Queen  
8. We Will Rock You - Queen/The London cast van de Musical 'We Wil l Rock You'  
9. We Are The Champions - Queen & Will Young/The London cast van 'We Will Rock You'  
10. Why - Annie Lennox  
11. Move It - Cliff Richard Feat S Club 7 en Brian May  
12. Paranoid - Ozzy Osbourne Feat Tony Iommi  
13. I Want Love - Elton John  
14. God Only Knows - Brian Wilson  
15. Good Vibrations - Brian Wilson  
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16. Layla - Eric Clapton  
17. Gimme Some Lovin' - Steve Winwood  
18. With A Little Help From My Friends - Joe Cocker Feat Steve Winwood en Brian May  
19. Handbags & Gladrags - Rod Stewart Feat J'anna Jacoby  
20. All You Need Is Love - Verschillende artiesten  
21. Hey Jude - Paul McCartney en verschillende artiesten 
25/6/2002  
 
 
DRIVING USA DVD ! 
 
Op de 'Driving USA Tour' dvd, welke in de loop van dit jaar uitkomt, zullen ook beelden te 
zien zijn van het huwelijk van Paul en Heather. Deze verblijven inmiddels op een luxueus 
jacht dat ergens op de Indische Oceaan dobbert. Terwijl zij daar rond dobberen, ligt er bij hun 
thuis komen een rekening voor de schoonmaak kosten van hun trouwfeestje te wachten van 
zegge en schrijven œ50.000. 
25/6/2002  
 
 
PAUL EN HEATHERS HONEYMOON EILAND 
 
Op 18-06-2002 hoorden wij waar de tropische schuilplaats is waar de pas gehuwde Sir Paul 
en Heather McCartney hun ontspannende, twee weken lange huwelijksreis doorbrengen. Om 
hun privacy te waarborgen hebben Macca en zijn bruid het hele eiland Cousine, in de 
Seychellen, afgehuurd, met een kostenplaatje van $13000,--. Foto's laten de luxe bungalow 
van het paar zien, met daarin een enorme slaapkamer met bubbelbad, een gigantisch 
zwembad, bar en bibliotheek. Het kleine eiland, dat gebruikt is bij het maken van de film 
"Castaway", met daarin een rol van Oliver Reed, is minder dan 1600 vierkante meter groot en 
ligt in de Indische Oceaan aan de Afrikaanse oostkust. Het heeft prachtige witte stranden, 
omgeven door warme blauwe zee‰n. De lovebirds zijn op donderdag 06-06-2002 na hun 
huwelijk in Ierland, per vliegtuig vertrokken. Een lokale Seychellenbewoner vond dat het 
paar geen mooiere exotische of nog perfectere plek had kunnen uitkiezen. Ze zei: "Ze 
verblijven in een van de meest luxe eiland groepen ter wereld. Het uitzicht vanuit hun 
slaapkamer zal adembenemend zijn, het is perfect voor geliefden en pasgetrouwden." 
Marthamydear | 24/6/2002  
 
 
THE BEATLES OP DERDE PLAATS 
 
Op 14-6-2002 bereikte ons het berichtje dat The Beatles derde staan in een lijst van 
top-verkopende artiesten in 2001. Ondanks dat ze 30 jaar geleden al uit elkaar zijn gegaan 
staan The Beatles op de derde plaats in de lijst van best verkopende artiesten van het jaar 
2001, zoals die lijst is bijgehouden door Rolling Stone, meldt de BBC. De Fabs kregen dit 
jaar $47,9 miljoen, een cijfer dat hoofdzakelijk is ontstaan door het overweldigende succes 
van het "1"-album. U2 ($61.9m) en Dr. Dre ($51.9) namen de twee bovenste plekken in. De 
rest van de top 10: The Dave Matthews Band - $43.4m; Madonna - $40.8m; Master P - $36m; 
Carlos Santana - $32.7m; 'N Sync - $26.5m; Aerosmith - $24.2m en tenslotte Sting - $24m. 
Marthamydear | 22/6/2002  
 
 
PRIJS VOOR BLACKBIRD SINGING 
 
Op 18-6-2002 bereikte ons het bericht dat "Blackbird Singing" van Paul werd ge‰erd met een 
derde plaats in de Special Trade Book categorie. Paul deelt de prijs als ontwerper met de 
uitgever, mede-ontwerper, samensteller en drukker. Het oordeel van de jury: "aantrekkelijk 
sober in het gebruik van de tweede kleur." 
Marthamydear | 21/6/2002  
 
 
PAUL IMPROVISEERT MET MONKEYS 
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Paul heeft recentelijk een jam sessie gedaan met apen, schrijft Dot-music. Deze vreemde 
sessie vond plaats in het Language Research Facility in Atlanta, Georgia in Amerika. Paul 
was daar vier uur in de weer en waarin hij ondermeer 'Eleanor Rigby' met hen speelde. De 
hele sessie is gefilmd en een gedeelte daarvan zal gebruikt worden voor de 'Driving USA' 
dvd. Deze staat (in Amerika) op de kalender om uitgebracht te worden op 26 november 2002. 
21/6/2002  
 
 
ANTHOLOGY DVD'S KOMEN ERAAN  
Zijn de Amerikanen ons voor? De geruchten gaan dat in Amerika op 5 november 2002 de 
datum is waarop Anthology op dvd word uitgebracht. Het geluid is gemixt in 5.1 Dolby 
surround. Of hij ook in Europa op deze zelfde datum word uitgebracht valt nog te bezien. We 
houden u op de hoogte. 
20/6/2002  
 
 
GERIDDERD 
 
Op 16-6-2002 bereikte ons het nieuws dat "Pepper"-ontwerper Blake, Mick Jagger en Beyond 
the Fringe's Miller zijn geridderd. Peter Blake, die de hoes van "Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band" ontwierp en Rolling Stone Mick Jagger zich afgelopen zaterdag bevonden tussen 
diegenen die waren voorgedragen voor het ridderschap ter ere van de verjaardag van de 
koningin. "Het is grappig het ridderschap op hetzelfde moment als Mick Jagger te krijgen - 
we woonden namelijk zo'n 450 meter van elkaar af. Het is mooi dat twee jongens uit Dartford 
tegelijkertijd versierselen krijgen." 
Marthamydear | 20/6/2002 
 
 
OPNAME JUBILEUM CONCERT 
 
Het is 11-06-2002 dat dit onderstaande bericht verschijnt. 
Een opname van het Gouden Jubileum rockconcert, dat op 03-06-2002 is gehouden bij het 
Buckingham Palace te Londen om de 50 jaar op de troon van Koningin Elizabeth II te vieren, 
zal later deze maand in de verkoop gaan om geld voor het goede doel bijeen te brengen. De 
British Broadcasting Corporation (BBC) zei: "The Party at the Palace", album met daarop 
zulke artiesten als Queens Brian May, Rod Stewart en Paul McCartney, zal verkrijgbaar zijn 
vanaf 24 juni. Er is voorlopig geen Noord-Amerikaanse uitgave gepland. De BBC zal het 
21-track album in samenwerking met EMI produceren en verkopen. De meer dan drie uur 
durende show bevatte een eerbetoon aan George Harrison door McCartney en Eric Clapton en 
ook optredens van vele anderen, waaronder Brian Wilson, Joe Cocker, Ozzy Osbourne en 
Steve Winwood. Opbrengsten van het commerci‰le gebeuren rondom de Jubileumconcerten 
zullen worden geschonken aan het Queen Elizabeth II Golden Jubilee Trust, hetwelk 
verantwoordelijk is voor gedenkwaardige gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk, om het 
gedenkfeest te markeren. Een opname van het bij het paleis gehouden klassieke concert en 
video's van de beide concerten zijn in de maak, zei de BBC. In Noord Amerika worden zowel 
het klassieke- als het popconcert op 2 juli uitgebracht op homevideo, door Naxos Of America. 
Marthamydear | 18/6/2002 
 
 
 
 
De lijn ligt eruit 
 
De lijn die het radio signaal van radio 192 op het internet zet 'ligt eruit' zoals dat zo mooi 
heet. 
Mocht het signaal er vanavond tijdens de uitzending van 'The story of Paul McCartney' nog 
niet zijn, kijk dan even op de site van Radio 192 zelf, voor een kabel of FM frequentie bij u in 
de buurt. 
16/6/2002  
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BRUILOFT OP KASTEEL LESLIE 
 
Het is 09-06-2002 en de uitnodigingen voor de bruiloft op Kasteel Leslie zijn verzonden, 
meldt de BBC, met voorzichtigheid overigens, want de gebeurtenis zou op een ander tijdstip 
plaats kunnen vinden. De koster van de dichtst bij zijnde kerk zei dat toegang tot de reguliere 
zondagse dienst beperkt zou zijn tot de "regelmatige parochie-gangers"; om te voorkomen dat 
journalisten de voorbereidingen kunnen zien voor de, volgens de geruchten, op handen zijnde 
ceremonie van dinsdag. Er is zelfs een no-fly zone ge-ge‹nstalleerd boven het kasteel, 
vermeldt de BBC. Op vrijdag schreven de NT Daily News columnisten Rush en Molloy: "Er 
wordt gezegd dat McCartney het jachtlandgoed voor twee weken lang geboekt heeft. De 
rekening voor dit alles wordt geschat op $450.000,--. 
Marthamydear | 13/6/2002 
 
 
INTERNATIONALE BEATLES' VERZAMELAARS BEURS 
 
PERSBERICHT: 
INTERNATIONALE BEATLES' VERZAMELAARS BEURS 
IN LEIDEN OP ZONDAG 30 JUNI. 
-Beatles weer helemaal IN!- 
The Beatles zijn al meer dan 30 jaar "uit elkaar" maar nog steeds houdt hun muziek 
miljoenen over de hele wereld bezig en zijn de verkopen van hun oude platen (cd's) 
gigantisch. Elk jaar gaan er wereldwijd nog miljoenen over de toonbank !! 
En het laatste jaar kwamen daar nog eens tientallen miljoenen Beatles "One" CD's bij! Een 
CD waar er in Nederland zo'n 200.000 van verkocht zijn! 
De muziek van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison & Ringo Starr mag 
ondertussen "klassiek" genoemd worden. Het nummer "Yesterday" werd zelfs verkozen tot 
"song van de (twintigste) eeuw". 
Ruim 30 jaar na het uiteenvallen van The Beatles, blijkt er nog steeds een grote belangstelling 
te bestaan voor alles wat de "fab four" gedaan hebben; Het verschijnen van het Beatles 
"Anthology" boek en de "Beatles 1" CD heeft weer een revival van "Beatlemania" 
veroorzaakt! 
Beatles fans, verzamelaars en liefhebbers kunnen op Zondag 30 juni terecht in het Antonius 
Zalencentrum aan de Lange Mare 43 in Leiden (dicht bij station Leiden-Centraal en met 
ruime parkeergelegenheid in de buurt) waar , al voor de twaalfde keer, "BEAT-MEET 2002" 
plaats vindt. 
Op deze Beatles beurs kunnen fans, liefhebbers en verzamelaars lekker snuffelen tussen de 
duizenden LP's, singlejes, CD's, boeken, bladen, video's en memorabilia die te kijk, te koop of 
te ruil zijn. 
Er worden standhouders uit Engeland, Duitsland, Belgi‰, Frankrijk en Nederland verwacht, 
dus het aanbod zal spectaculair zijn. Voor dit evenement komen bezoekers vanuit de hele 
wereld (zelfs vanuit Japan en de USA) naar Nederland!! 
De Beatles' en Paul McCartney Fanclubs zijn vertegenwoordigd. Ook aanwezig zijn Ed 
Dieckmann, de schrijver van het boek "Beatles-Made in Holland" (een uit 2 delen bestaand 
compleet overzicht van de in Nederland gemaakte Beatles en solo platen). Deze boeken zijn 
op de beurs te koop.  
Bezoekers kunnen ook Beatles platen of souvenirs mee nemen om te ruilen/verkopen of 
vrijblijvend te laten taxeren. 
"BEAT-MEET 2002" in Leiden is open van 11-16 uur en de entree bedraagt Euro 2,50. 
 
YEAH YEAH YEAH! 
13/6/2002  
 
 
THE STORY OF PAUL MCCARTNEY 
 
Zondag 16 juni: 
The Story of ... Paul McCartney!  
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Volgens velen de grootste popcomponist uit de geschiedenis. Paul McCartney wordt 18 juni 
a.s. 60 jaar. Meer dan reden genoeg om zondag 16 juni in The Story of... stil te staan bij de 
meester zelf. Naast de ontelbare lijst hits vanaf The Beatles-tijd, de soloperiode en de platen 
van nu, hoor je ook interviewfragmenten. 
Bij Radio 192 presenteert Peter Schavemaker op zondagavond van 19.00 tot 21.00 u The 
Story of Paul McCartney 
U kunt deze uitzending rechtstreeks bij de "Beatlesfanclub op HetNet" beluisteren als u hier 
klikt. U heeft er wel een Real (one) Player voor nodig. 
Radio 192 is hŠŠt Nederlandse 'gouwe-ouwe' radiostation voor luisteraars die terug verlangen 
naar het geluid van het zeezendertijdperk en de sfeer van toen. De programmering bestaat uit 
de grote hits en het iets minder bekende werk uit de periode 1950-1985, met de nadruk op de 
jaren zestig en zeventig. Vormgeving en sfeer doen sterk denken aan het roemruchte 
zeezender geluid van Radio Veronica (1960-1974), waar veel bekende 192-stemmen destijds 
hun radioloopbaan begonnen. Radio 192 is in een groot gedeelte van Nederland te ontvangen 
via middengolf AM 1332 en in FM-stereo via steeds meer kabelnetten. 
13/6/2002 
 
 
WEL OF NIET HUWELIJKSCONTRACT 
 
Een Amerikaanse krant en een Engelse krant zitten nu te spitten of Paul en Heather nu wel of 
niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. De Amerikaanse New York Daily news 
schrijft dat ze niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Maar de Engelse Femail.co.UK 
schrijft dat Paul en Heather een overeenkomst hebben getekend van 20 miljoen Engelse 
ponden, mocht hun huwelijk stranden. De overeenkomst is er gekomen op aandringen van 
Stella. Het is een feit dat Stella en Heather niet de beste vrienden zijn. Een McCartney 
woordvoerder zegt dat hij niets hierover gehoord heeft, over welke overeenkomst dan ook, in 
elk geval "In elk geval dit lijkt niet op hen". 
13/6/2002  
 
TROUWPERIKELEN 3 
 
Nieuwe strijd over een oud gerucht: Paul Is Getrouwd 
Zijn Paul en Heather Mills allang man en vrouw? 
Na een speculatie over waar en wanneer zij zullen trouwen is het gerucht "du jour" dat zij aan 
vrienden zullen onthullen dat hun geplande "huwelijk" slechts een viering is waarvan zij zich 
proberen te onttrekken. Het paar doet helemaal niet om de laatste theorie te ontmoedigen. 
Toen een verslaggever van de Londense Daily Mirror Mills op het Koningins Jubileum 
Concert vroeg of ze nu mevrouw McCartney was, bood ze alleen een groot "geen 
commentaar." 
 
Sir Paul McCartney en Heather Mills. 
Gisteren vertelde McCartney's New Yorkse vertegenwoordiger ons: Ik weet niets over de 
bruiloft, dus ik kan geen commentaar geven." Wat veronderstelt dat er nog steeds een bruiloft 
zal komen. Wat ze ook hebben, het zal niet op Kasteel Leslie gebeuren, tenminste volgens de 
Ierse hotel eigenaars, die gisteren korte metten maakten met verslaggeving als zou McCartney 
het kasteel geboekt en gereserveerd hebben. "Absoluut niet waar," zeiden de eigenaars in een 
verklaring. Alhoewel grote feesttenten op het landgoed zijn neergezet, vertelde een hotelbron 
aan de Londense Evening Standard dat de gebeurtenis "een commerci‰le productlancering" is. 
 
Geachte lezers: trouwperikelen 2 volgt spoedig in "The Long and Winding Road" 
Marthamydear | 13/6/2002 
 
 
RINGO TREEDT OP 
 
Ringo Starr is ‚‚n van de artiesten die optreed tijdens een liefdadigheid concert, naast David 
Gilmour, Mike Rutherford, Roger Taylor, Lulu, Bob Geldof, Paul Carrack, Donovan, Gary 
Brooker, Kenney Jones en andere. Het concert dat gehouden wordt op het Cowdray House, te 
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Midhurst, West Sussex, Engeland. De opbrengst van het concert gaan naar: The White Lotus 
School, Ladakh, gelegen in de Himalaya en het Tibet House Trust. 
13/6/2002  
 
 
 
TROUWPERIKELEN 1 
 
Als het mogelijk was om dingen nog vreemder te laten worden dan ze al zijn, dan gebeurde 
dat afgelopen donderdag. De grootse ontwikkeling was een AP verslag, die eigenaar Sir John 
Leslie van "Leslie Castle" citeerde: "Er is ons vaag verteld dat het aanstaande dinsdag zal zijn, 
maar het is allemaal geheim. Ik moet het doods-geheim houden. Ze zouden wel eens iets op 
de allerlaatste minuut kunnen doen, of het alsnog veranderen. Je weet het maar nooit." Dit is 
in tegenstelling met een verslag van NY Daily News-columnisten Rush & Molloy, die 
donderdag rapporteerden dat de bruiloft toch helemaal niet op het kasteel gehouden zou gaan 
worden. Anonieme bronnen vertelden ook nog eens aan persbureau Reuters dat de bruiloft 
niet voor afgelopen maandag zou zijn. En daarmee zijn we nog niet aan het eind: diverse 
radiozenders pikten het nogal speculatieve nieuwtje op van de UK Mirror dat de suggestie 
wekte dat Paul en Heather allang het "knoopje hadden vastgebonden." Toen een verslaggever 
van de Londense Daily Mirror aan Heather Mills vroeg of ze nu al mevrouw McCartney was, 
antwoordde zij: "Geen commentaar." Als Paul hoopt een private bruiloft te kunnen houden, 
dan zijn er genoeg tegenstijdige aanwijzingen om iedereen lang genoeg in verwarring te laten 
zodat hij rustig "de knoopjes kan vastbinden." 
Marthamydear | 12/6/2002  
 
 
Paul en Heather 
 
In de rubriek 'Links' hebben we een sub-rubriek 'Trouwen Paul en Heather' geopend. Daar 
vind u kranten, video e.d. reportages over de trouwpartij van Paul en Heather. 
12/6/2002  
 
 
PAUL EN HEATHER GETROUWD 
 
Voor het front van 300 vrienden en kennissen hebben Paul en Heather elkaar het "Ja" woord 
gegeven. Onder de vrienden was ook Ringo Starr. De BBC schrijft dat om vijf uur Engelse 
tijd de kerkklokken werden geluid nadat Paul en Heather elkaar de plechtige belofte hadden 
gedaan. Er werden negen bussen en ‚‚n helikopter gebruikt om de gasten naar het landgoed te 
vervoeren. Er mocht geen media bij. 
(noot v/d red. nu we dit achter de rug hebben mogen we nu weer doorgaan met ander nieuws) 
11/6/2002  
 
 
PAUL UITGEDOOFD? 
 
Ananova meldt dat sommige kunstcritici verdorven de Liverpoolse kunsttentoonstelling van 
Paul de oren wasten. Robin Simon van de British Art Journal zei dat McCartney " als een 
schoenmaker bij zijn leest" moet blijven en dat zijn schilderijen "te hoog gegrepen" zijn. 
Kunstcriticus Brian Sewell schreef: " Er moeten zo'n beetje een dozijn schilders in Liverpool 
zijn, die hun ziel zouden verkopen om een tentoonstelling in het Walker te krijgen, maar 
krijgen die dat ooit? - nee, een uitgedoofde popster wel." 
Marthamydear | 11/6/2002  
 
 
 
PAUL BEDANKT HET PUBLIEK 
 
Paul McCartney en zijn aanstaande bruid Heather Mills hebben het publiek bedankt voor al 
de goeden wensen die zij kregen na aankomst in het Ierse sprookjes kasteel, waar zij dinsdag, 
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11-02-2002, in het huwelijk zullen treden. 
Het paar kwam maandagmiddag aan en direct daarna hadden zij een ontmoeting met de 
verzamelde pers en het publiek dat buiten stond te wachten. 
Voor het oog van de camera's kuste Paul zijn aanstaande bruid twee maal, zie foto hier, 
waarna hij zei: "Dat het een familie gebeurtenis is" met vrienden en bekenden. 
Nadat Heather een grote bos bloemen in ontvangst had genomen, zei zij: "Bedankt voor al 
jullie steun. We waarderen het. 
Paul onthulde ook waarom hij Monaghan had gekozen, omdat zijn moeder het de 
geboorteplaats van zijn moeder is. 
10/6/2002  
 
 
STRIKT PRIV[?! 
 
Van de N.Y. Post meldde afgelopen dinsdag, wat zij zegt dat de wanneers en waars zijn van 
Pauls trouwerij: 11 Juni in Kasteel Leslie, dat ten noorden ligt van Limerick, in Graafschap 
Monaghan, een noordelijk district van de Vrije Republiek Ierland. Adams zegt dat het een 
huwelijk binnenshuis is en het eten zal compleet vegetarisch zijn (alsof daar ook maar enige 
twijfel over bestond). Adams zegt dat de verwarring regeert in de Britse pers, omdat Paul 
alles geheim probeert te houden. "Zelfs de Britse kranten zijn in chaos omtrent de juiste 
informatie. Dat is omdat het opzettelijk onder-de-pet wordt gehouden. Mysterieus. Foute 
berichtjes worden eruit geplukt en als met een pincet uitgeplozen. De strikt priv‚ gehouden 
receptie wordt ook bewaakt en geheim gehouden. Ingehuurd personeel voor bloemen en eten 
enz. moesten zweren dat het allemaal in vertrouwen zou blijven." 
Marthamydear | 10/6/2002  
 
 
YOKO ONO 
 
Yoko Ono zal de rechtszaal weer eens ingaan, met betrekking tot een voormalig medewerker, 
om materiaal waarvan zij beweert dat het haar eigendom is terug te krijgen, meldt het N.Y. 
Daily News. 
Marthamydear | 9/6/200 
 
 
HET GEHEIM 
 
Paul en Heather wilde de datum geheim houden, maar de roddelpers is er toch achter 
gekomen. En waar achter gekomen zullen jullie je afvragen, wel achter de trouw datum. Deze 
zal a.s. dinsdag 11 juni 2002 plaats vinden. Of de pers gelijk krijgt ondervinden we wel de 
aankomende dagen. Houd de club in de gaten en andere media en koop in ieder geval een 
videoband. 
9/6/2002  
 
 
NIEUWE LENNONWEBSITE 
 
Een nieuwe website voor de Lennons uit Liverpool. 
Julian Lennon heeft een nieuwe website opengesteld, die is gewijd aan de Lennons uit 
Liverpool: zichzelf, John en Cynthia. De site, te vinden op http://www.lennon.net zal verhalen 
bevatten, plaatjes en memorabilia uit de verzameling van Julian. 
Marthamydear | 8/6/2002 
 
 
POPULARITEIT'S POLL 
 
En in weer een van die verbazingwekkende muziek-polls kwam een eendagsvlieg boven de 
Beatles, in een verkiezing van de meest favoriete song van de afgelopen 50 jaar in het 
Verenigd Koninkrijk. "Bohemian Rhapsody" staat op de eerste plaats, gevolgd door "A 
Whiter Shade Of Pale" van Procol Harum en "Imagine" van John Lennon. Dit volgens 
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Ananova.  
Beatlesongs in die top 50: 
03. John Lennon -"Imagine" 
06. The Beatles - "Yesterday" 
07. The Beatles - "Hey Jude" 
19. The Beatles - "Let It Be" 
27. The Beatles - "Strawberry Fields Forever" 
36. The Beatles - "She Loves You" 
47, George Harrison - "My Sweet Lord." 
Marthamydear | 8/6/2002 
 
 
EVEN LEKKER RODDELEN 
 
De roddelpers doet grijpt momenteel alles aan. News Of The World meldde dat Paul Heathers 
verlovingsring uit het raam gooide na, wat werd beschreven als, "een heftige ruzie". De ring 
werd na een heftige zoektocht gered en de wacht, die hem vond werd een fooitje gegeven van 
1500 pond sterling, meldde het krantje. UK People ervan maakt melding dat Stella al een 
maand lang niet meer met Paul heeft gesproken door het geschil over zijn huwelijk met 
Heather Mills. Een gedeelte van de reden waarom, de Britse roddelpers opeens zo 
ge‹nteresseerd is, zal gelegen zijn in het feit , dat zij nog steeds niet weten waar het huwelijk 
plaats zal vinden; dit weer volgens de altijd betrouwbare NY Post. De NY Post zelf overigens, 
is inmiddels in een al weken durende slag verwikkeld met de zelfde roddel-schrijver, die ook 
al eens gemeld had dat een bekend basketbalspeler homofiel was. (De atleet ontkende dat 
weer ten stelligste.) 
Marthamydear | 7/6/2002  
 
 
PETE BEST ZET TOURNEE OP 
 
De Pete Best Band zal 19 juni 2002 de USA in vliegen, om hun wereld tournee te starten. Dit 
zal het tweede achtereenvolgende jaar zijn dat Pete's band in de USA speelt. En met de 
succesvolle tour van afgelopen jaar in gedachten, hebben de USA-promotors de Amerikaanse 
poot van Pete's World tour weer opgestart. De tour zal ook langs Zuid Amerika, Scandinavi‰ 
en de andere Europese landen gaan. De persoonlijke website van Pete zal de komende twee 
weken live open staan. Bezoek het maar eens: http://www.petebest.com. Vergeet niet dat Pete 
best altijd een signeer-sessie na zijn shows doet, dus als de handtekening van Pete er een is, 
die je wilt, probeer dan een kaartje te boeken. 
Marthamydear | 7/6/2002 
 
 
LENNON BEELD TE ZIEN 
 
Een twee ton wegend moza‹ekstuk, ontworpen door John Lennon is nu te zien in "The Beatles 
Story" aan het Albert Dock, te Liverpool. Het "Magisch Oog"-moza‹ek, oorspronkelijk 
aangebracht in het zwembad van zijn familiehuis te Kenwood, Surrey; is gebaseerd op het 
"Oog van Kennis", of "Het Midden oog", een gedeelte van de leer van de Maharishi Mahesh 
Yogi. Het werd gered door een zakenman, en gerestaureerd, maar zal waarschijnlijk in de 
toekomst wel worden geveild. 
Marthamydear | 6/6/2002  
 
 
RAY WADDELL 
 
Bovengenoemde rapporteerde in de uitgave van Billboard van 1 juni dat de Drivin' USA Tour 
over Noord Amerika een " een zowel kritisch als commercieel succes dat ongeveer $53 
miljoen genereerde en meer dan 407 duizend mensen aantrok; en ook nog eens een spoor van 
records aan de verkooploketten naliet. De best genererende feiten waren $5,6 miljoen uit 
twee shows in de Grand Garden arena van Las Vegas; andere grote winnaars waren meer dan 
$4 miljoen per keer voor dubbele concerten in Madison Square Garden te New York, United 
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Center te Chicago en Reunion Arena te Dallas." "Deze tour was inspirerend-elke nacht een 
puur plezier," citeerde Waddell de woorden van Brad Wavra van Clear Channel 
Entertainment (CCE), de producers van 22 der 27 Drivin' USA -concerten. Concert West 
promootte vijf concerten, en samen deden ze twee shows in Staples Center te Los Angeles. 
Wavra zei dat tour goed werkte op elk niveau: "(Producer) Barry Marshall en 
(productie-directeur) Jerry Stickells hebben echt een paar van de beste professionals in deze 
branch bij elkaar gebracht. Waddell bevestigde ook dat er wel eens meer concerten in de 
USA gepland zouden kunnen worden: "Ik denk dat er nog wel wat meer zullen volgen," werd 
Wavra weer door Waddell geciteerd. "In de herfst gaat hij weer aan het werk, en ik denk dat 
betekent dat hij een paar concerten meer in Noord Amerika zal doen, maar dat staat nog niet 
in de steigers. Hij krijgt aanbiedingen van over de gehele wereld en Barry Marshall bekijkt 
die aanbiedingen en we staan er voor klaar wanneer hij ons ook maar enige aanwijzing geeft. 
We hopen duidelijk op nog een paar gelegenheden om mensen in andere steden van Amerika 
een show als dit te laten ervaren." 
Marthamydear | 6/6/2002  
 
 
VERHUIST ELEANOR RIGBY? 
 
De Liverpoolse Beatles Appreciation Society wil het beroemde beeld van Eleanor Rigby 
verplaatsen van de huidige locatie naar een meer prominente in de Cavern Walks of naar 
Mathew Street. Wethouder Mike Storey zegt daarentegen dat het mooi zo is waar het nu staat. 
"Dit beeld staat op een eenzaam plekje. Ze was een eenzame vrouw." De society heeft het 
plan een handtekeningenactie te starten, om het beeld verplaatst te krijgen. Ze willen ook dat 
de stad straten vernoemt naar Stu Sutcliffe en Pete Best. 
Marthamydear | 5/6/2002  
 
 
HIER IS EEN INTERESSANT BERICHTJE 
 
We hoorden dat de president en vice-president van Capitol Records afgelopen avond naar het 
huis van Jeff Lynne zijn gegaan voor een luistersessie van een paar van de nieuwe songs van 
George. Dhani en Olivia lieten hun vijf songs horen. Capitol zal de CD gaan uitbrengen. 
Alhoewel George tegen Dhani gezegd heeft "wordt nooit beroemd", stemde hij er toch mee 
in, om een beetje over de CD met de pers te praten. George liet ook gedetailleerde 
aantekeningen en een zogenaamd "storyboard" voor een video achter. 
Marthamydear | 4/6/2002  
 
 
VERJAARDAG WENS 
 
Als u het wenst of u vindt het leuk om Paul McCartney een leuke verjaardag toe te wensen. 
Dan is daar de mogelijkheid toe. U kunt dit hier doen. Al de wensen worden dan verzameld 
en aan Sir Paul McCartney aangeboden. Wat ons een leuke geste lijkt, temeer omdat het zijn 
zestigste verjaardag is. 
3/6/2002  
 
 
DRAAIBOEK PARTY AT THE PALACE 
 
Op de club staat momenteel het hele draaiboek van het "Party at the Palace" concert dat a.s. 
maandag via de BBC word uitgezonden en waarin ook Paul McCartney in optreed. Dit 
draaiboek staat als een word document in de rubriek 'bestanden' , sub-rubriek 'Archief'. Het 
bestand heeft de naam "Draaiboek party at the palace" meegekregen. U kunt het bestand 
downloaden en daarna uitprinten, maar u kunt het ook op de club bekijken. 
2/6/2002 
 
 
SCHILDERIJ VOOR HEATHER 
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Paul heeft een speciaal werkje, dat op de Walker Gallery kunstexpositie in Liverpool te zien 
is, voor Heather Mills geschilderd. Het schilderij bestaat uit een groot rood hart met een 
vrouwelijk naakt daarbinnen in. Michael Simpson, de conservator van de Walker Gallery 
expositie, zei: "Het levenswerk van Paul McCartney is een en al hart." De Walker 
tentoonstelling begint met een feestje donderdag 's nachts en gaat door tot 24 augustus. 
Marthamydear | 30/5/2002  
 
 
PAUL OP TV 
 
In het kader van het ambt's jubileum van Koningin Elizabeth is ons aller Paultje te zien op de 
tv. Het eerst is hij te zien in het programma: 'There's only one Paul McCartney' dat word 
uitgezonden op BBC 1 op zondag 2 juni om 23.00 uur. En dat is een portret van en over Paul 
McCartney. 
Het tweede programma waar Sir McCartney in is te zien is natuurlijk het: 'Jubilee 2002, Party 
at the palace', dat op maandag 3 juni op BBC 1 vanaf 20.30 uur word uitgezonden. 
Dit is een registratie van het concert ter ere van Koningin Elizabeth. Met onder andere 
optredens van Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Eric Clapton, Dame Shirley Bassey en 
Queen. 
Verder is Paul McCartney ook nog te zien op dinsdag 4 juni om 19.25 uur in het programma: 
'TOTP2', dat word uitgezonden via BBC 2. 
Voor de videofreaks, is dus het motto "Banden inslaan!". 
29/5/2002  
 
 
CHARLIE LENNON OVERLEDEN 
 
De oom van John Lennon, Charlie Lennon is overleden. Charlie Lennon, die zich nooit 
verveelde om over John met Beatlefans te praten, en die ook hielp de geschillen tussen John 
en diens vader te verminderen, overleed afgelopen zondag vroeg. Hij werd 83. Lennon kon 
vaak op het Mathew Street Festival worden aangetroffen, waarbij hij dan toeristen langs de 
vele plekjes omtrent de "Fabs" gidste. Omschreven als John's favoriete oom; hij was de 
jongste broer van John's vader Freddie; werd hij wel eens uitgenodigd om weekendjes in 
John's huis te Weybridge, Surrey te verblijven. 
Marthamydear | 29/5/2002  
 
 
A HARD DAY'S NIGHT 
 
Zijn we wat dichter bij een oplossing omtrent wanneer en of AHDN wordt her-uitgegeven? 
Nadat Sean Roper ons vertelde dat hij op DVDfile.com een releasedatum van 24 september 
had gezien (NIET oktober, wat Amazon meldde), namen wij daarmee contact op. We kregen 
informatie dat de 24 september-melding voor de DVD en de VHS op de site van Buena Vista 
staat. (Buena Vista is namelijk de distributeur.) De site vermeldt ook nog "The Making Of A 
HARD DAY'S NIGHT', een stilstaande-plaatjes-galerij en "Een geluidscommentaar met de 
acteurs en de filmploeg" (er wordt niet genoemd wie daar dan precies bij betrokken zou zijn). 
Op een uitvergroot plaatje van de verpakkingshoes wordt onthuld dat het een set van twee 
disks zal zijn met "nieuw beeldmateriaal, toegevoegde beelden en een digitaal 
opgewaardeerde soundtrack." Voor de VHS worden geen extraatjes vermeld. De VHS-pagina 
van Amazon meldt ook 24 september, dus het lijkt erop dat de datum van 24 oktober een 
foutje is geweest. Ook nog het weten waard: we konden geen vermelding van A Hard Day's 
Night vinden op de site van Miramax. (Op de vepakkingshoes staat namelijk vermeldt dat het 
een Miramax-release betreft.) 
Marthamydear | 27/5/2002  
 
 
DE NIEUWE DVD VAN 'AHDN' KOMT ER AAN 
 
We hebben onlangs diverse berichtjes ontvangen omtrent de uitgiftedatum in oktober, die 
Amazon.com op hun site vermeldde. We hebben nog geen offici‰le bevestiging over een 
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uitgiftedatum ontvangen, maar zouden er op korte termijn meer van horen. 
Marthamydear | 26/5/2002  
 
 
PAUL TREED OP KONINGIN ELIZABETH GALA (2) 
 
Het jubileumconcert, met daarin het optreden van Paul inbegrepen, zal 2 juli op DVD en 
video worden uitgebracht. De DVD en video zal hoogtepunten bevatten. De concerten zullen 
"Prom at the Palace" en "Party at the Palace" gaan heten, en worden in het bijzijn van 
Koningin Elizabeth II en 24.000 gelukkige kaartjes-bezitters gehouden in de tuinen van 
Buckingham Palace . De conerten zullen worden gefilmd door een BBC productie-team en 
zullen live worden uitgezonden op de BBC. Hoogtepunten zullen op DVD worden gezet en 
die worden binnen vier weken na het concert uitgegeven. In ieder geval zullen ze in de VS 
vanaf 2 juli in de winkels liggen.  
Met Sir George Martin, Phil Ramone en Sir Andrew Davis als creatieve gidsen zullen een 
paar van de meest gevierde popmusici en klassieke musici verschijnen tijdens deze 
sensationele gebeurtenissen. Op 1 juni zal het BBC Symphonie Orkest en Koos fungeren als 
de ruggengraat van het twee uur durende klassieke concert-"Prom at the Palace." 
Het tweede concert-"Party at the Palace"-zal twee dagen later, op 3 juni, plaats vinden. ER 
zullen o.a. optreden Annie Lennox, Bryan Adams, Brian Wilson, The Corrs, Cliff Richard, 
Elton John, Eric Clapton, Joe Cocker, Paul McCartney, Phil Collins, Queen, Steve Winwood, 
Tom Jones. 
De BBC Worldwide zal de opbrengst van de commerci‰le activiteiten, die de 
Jubileumconcerten omgeven schenken aan The Queen Elizabeth II Golden Jubilee Trust. 
Omdat het een live optreden betreft, zouden details nog aan verandering onderhevig kunnen 
zijn. 
 
"Prom at the Palace" & "Party at the Palace" 
BBC Opus Arte DVD & VHS 
All regions/16:9 "Prom at the Palace": OA 0856 D (DVD) OA 0861 V (VHS) approx. 2 hours 
"Party at the Palace": OA 0857 D (DVD) OA 0862 V (VHS) approx. 3 hours 
Complete with eight-page booklet. 
Rush release July 2nd, 2002 
Website: http://www.naxos.com 
Marthamydear | 25/5/2002  
 
 
RINGO TEKENT CONTRACT BIJ KOCH RECORDS (2) 
 
In verband met onlangs door ons ontvangen, wat tegengestelde berichten is Matt Hurwitz 
gevraagd om een paar snelle vragen via e-mail aan Mark Hudson, Ringo's producer, te stellen. 
Dit om enige opheldering te krijgen. Hier zijn de vragen en antwoorden: 
 
V: Het nieuwe album van Ringo: een titel? Zijn er al songs gedaan? Waar wordt het 
opgenomen? 
A: Er is nu nog geen titel en ook geen informatie over de songs. Ze hebben verscheidene 
nummers in Los Angeles opgenomen, en zijn zich momenteel aan het voorbereiden om in 
Engeland op te nemen. 
V: Zal Paul er bij betrokken zijn? Of enig andere persoon als gast ster? 
A: Op dit punt weet je het maar nooit. 
V: Volgens een verslag zal het album een song, geschreven door George Harrison bevatten. Is 
dat waar? 
A: Er zullen GEEN door George geschreven nummers op staan. Ook zal Dhani er helemaal 
niet bij betrokken zijn. 
V: Zal er na de plaat ook weer een tournee komen? Zal het een All-Starr Band tournee zijn? 
A: Dat wordt overwogen, maar er zijn tot dusverre geen details. 
Marthamydear | 24/5/2002  
 
 
PAUL TREED OP KONINGIN ELIZABETH GALA (1) 
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Ananova meldt dat Paul de "Abbey Road"-song "Her Majesty" zal gaan uitvoeren tijdens het 
jubileumconcert. Het nummer is omschreven als een mild satirische toewijding aan de 
koningin. De lyriek gaat als volgt: "De majesteit is een tamelijk leuke meid, maar ze heeft 
niet zo veel te zeggen. De majesteit is een tamelijk leuke meid, maar ze verandert van dag tot 
dag. Ik wil haar vertellen dat ik veel van haar hou, maar dan moet ik mijn buikje wel vol 
hebben met wijn. De majesteit is een tamelijk leuke meid, maar ooit is ze helemaal van mij, 
ooit maak ik haar helemaal van mij." Ananova maakte overigens eerst melding dat het 
nummer van het "White Album" af zou komen. Oeps-foutje, bedankt. 
Marthamydear | 23/5/2002  
 
 
RINGO TEKENT CONTRACT BIJ KOCH RECORDS (1) 
 
Het nieuwe album zal omstreeks het volgende voorjaar uitkomen. Launch.com vermeldt dat 
de nieuwe tournee van de All-Starr Band volgend jaar zal zijn. Alhoewel Archer and Valerie 
weer melden dat de nieuwe tour geen "All-Starr"-aangelegenheid zal zijn, maar alleen een 
klein rondreizend gezelschap. Die website vermeldt ook dat Ringo's album wellicht een 
gastoptreden van Paul McCartney zal bevatten en ook tenminste een nieuw door George 
geschreven nummer, van voor diens heengaan. "George heeft me een paar song-demo's 
gegeven en ik wil er tenminste een van gaan doen. (Co-producer) Mark (Hudson) en ik 
bespraken zelfs het idee om Dhani ook binnen te halen, om het samen met ons op te nemen." 
Marthamydear | 22/5/2002  
 
 
PAUL WEET HET ANTWOORD 
 
Gelezen in de Veronica Gids nr 21 (25 t/m 31 mei 2002): 
Tientallen luisteraars van een radiostation in Los Angeles gaven verkeerde antwoorden op een 
bloedstollend moeilijke quizvraag. Totdat Paul zelf het juiste antwoord doorbelde. De vraag 
die de dj aan de luisteraars stelde was: "op welke song van The Beach Boys komt Paul 
McCartney voor terwijl hij een wortel eet?" Gefrustreerd omdat niemand het juiste antwoord 
wist, belde Paul vanuit zijn auto uiteindelijk zelf. "Vegetables," zei hei en hij won daarmee 
een hoop ooit door hem zelf gesigneerde memorabilia. 
Marthamydear | 22/5/2002  
 
 
MUZIKALE WORTELS LENNON TE ZIEN IN LIVERPOOL 
 
IC Liverpool bericht zoals volgt: 
Een tentoonstelling, die de vroege muzikale interesses en carriŠre (met daarin zijn dagen met 
de Quarrymen en het begin van de Beatlemania inbegrepen) van John Lennon belicht, is nu te 
zien in "Liverpool's Beatles Story", aan het Albert Dock. Drummer Colin Hanton van de 
Quarrymen bespreekt de beweegredenen achter de eerste plaat van de groep. "We gingen naar 
een studio om een plaat te maken, omdat John ontdekte dat we dat met 87 pence al konden 
doen. We namen 'That'll be the Day' van Buddy Holly op en een nummer dat Paul en George 
samen hadden geschreven dat "In Spite of All the Danger' heette." 
Marthamydear | 22/5/2002  
 
 
 
 
THE BEST OF...... 
 
Dit bericht ontvingen wij....... 
 
He jongens, 
 
Leuke club voor de echte Beatle fan. 
Ik stuur dit bericht maar met de mail omdat ik niet weet of jullie dit berichtje wel in de club 

pagina 60 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



willen hebben. 
Ik zelf heb een mp3-download club met binnen 2 maanden al 1.000 leden, en ben vandaag 
begonnen met een Beatles special die de hele zomer duurt. 
Het is de bedoeling dat alle offici‰le albums geplaatst gaan worden. 
Misschien is dit iets voor jullie leden die de albums van de Beatles nog niet compleet hebben. 
In het bericht heb ik ook een link geplaatst naar jullie club. 
Indien jullie hier bezwaar tegen hebben hoor ik het wel. 
De URL van mijn club is: 
http://www10.clubs.nl/community/default.asp?club=the+best+of+%2E%2E%2E%2E%2E%2 
E%2E%2E%2E%2E%2E 
 
groetjes, 
 
Daddy-DJ 
22/5/2002  
 
 
A Hard day's Night DVD 
 
In een gedeelte van Amerika komt de DVD op 24 oktober uit. De DVD zou uit 2 disks 
bestaan. 
raggie | 21/5/2002  
 
 
BOEK DER VERMISSINGEN 
 
We kwamen zo maar een boek tegen dat is geschreven door Dick Fiddy met de titel "Missing 
Believed Wiped: Searching for the Lost Treasures of British Television". Het onderzoekt " de 
geschiedenis van de vernietiging van heel beroemde Britse televisieprogramma's. Het 
vermeldt in detail de meest belangrijke verdwenen beeldmateriaal", zoals de omslag het 
omschrijft. Er zijn verschillende uitzendingen met de Beatles (en andere groepen) op deze 
lijst als vermist opgegeven, en dat vanaf "Thank Your Lucky Stars." Hier zijn de vermiste 
optredens van de Beatles (alhoewel niet alles zoek geraakt is, staat het meeste wel als zodanig 
geboekstaafd). ú 1.19.63: Beatles first national TV appearance  
ú 2.23.63: Beatles, Billy Fury, Jet Harris, Tony Meehan  
ú 4.20.63: Beatles, Del Shannon, Johnny Tillotson, Bert Weedon, Mike Berry, Dave Clark 
Five  
ú 5.18.63: Beatles, Petula Clark  
ú 6.29.63: Beatles, Gerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer, the Searchers  
ú 8.24.63: Beatles  
ú 10.26.63: Beatles, the Searchers  
ú 12.21.63: Beatles, and other Liverpool groups (released on video)  
ú 7.11.64: Beatles, Dusty Springfield, Manfred Mann  
ú 22.21.64: Beatles, Alma Cogan, Freddie and the Dreamers (Beatle segment survives)  
ú 4.3.65: Beatles, the Animals, Dionne Warwick, the Drifters, Tom Jones  
ú 12.4.65: Beatles, the Shadows, the Kinks, Tom Jones, Mark Wynter 
Marthamydear | 21/5/2002 
 
 
NIEUWE 'AHDN' DVD KOMT ER AAN 
 
We ontvingen verschillende berichten omtrent de release datum van de 'AHDN' dvd die voor 
oktober staat vermeld op Amazon.com. We hebben nog geen offici‰le bevestiging over welke 
datum dan ook ontvangen. Maar we horen hier snel meer van. 
Marthamydear | 21/5/2002  
 
 
DE KINDEREN VAN PAUL 
 
Persbureau Reuters meldt dat de kinderen van Paul McCartney nog steeds ongelukkig zijn 
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met zijn voorgenomen huwelijk met Heather Mills. "Ze vinden het moeilijk om aan me te 
denken met een andere vrouw," vertelde hij aan de Britse Sunday Telegraph. "Ik denk dat een 
tweede huwelijk moeilijk voor de kinderen is, maar ik weet hoe het is en hoe het zal moeten 
worden, en ik denk dat ze me boven alles gelukkig willen laten zijn-en dit is wat me gelukkig 
maakt." 
Ondertussen meldt de (UK) Mirror dat er een onderzoek loopt naar Heather in verband met 
de verdeling van fondsen van The Lions Charitable Trust, hetwelk ze oprichtte om de 
slachtoffers van aardbevingen in het Indiase te helpen, want de organisatie is niet 
geregistreerd als een liefdadigheidsfonds. De Liefdadigheid Commissie heeft een verklaring 
uitgegeven waarin staat: "We hebben de afgelopen maanden bij vele gelegenheden met 
Heather Mills contact opgenomen met betrekking tot The Lions Charitable Trust. Na deze 
brieven en telefoongesprekken zoeken we schriftelijke stukken die moeten bewijzen, dat de 
fondsopbrengsten zijn verdeeld zoals Heather heeft opgegeven." 
19/5/2002  
 
 
DE LAATSTE DAGEN VAN HARRISON 
 
DE LAATSTE DAGEN VAN HARRISON BLIJVEN EEN MYSTERIE 
Alhoewel er zes maanden verstreken zijn, sinds George Harrison in Zuid Californi‰ overleed 
aan kanker, zijn er nog steeds vele mysteries rondom zijn laatste dagen. Volgens bronnen die 
dicht bij Harrison stonden, er gaan verslagen rond dat er Hare Krishna's aanwezig waren aan 
zijn sterfbed, die vertelden dat zijn as werd uitgestrooid over Indiase rivier de Ganges en ook 
berichtten zij dat hij 30 miljoen dollar aan de Krishna beweging had nagelaten. Maar al die 
berichten waren vals. "Ze weten nog steeds niet waar George overleed en dat zullen ze nooit 
weten ook," vertelde Harrisons vriend en veiligheidsexpert Gavin de Becker aan Rolling 
Stone. "Wat bewijst dat zelfs een erg beroemde man een PRIV[ leven kan hebben en ook een 
vredig PRIV[ overlijden kan hebben. 
19/5/2002  
 
 
Ringo weer aan het werk 
 
Oud Beatle Ringo Starr is hard aan het werk aan een nieuwe solo studio-cd, uit in 2003 via 
Koch Records. 
De cd, nog zonder naam, wordt geproduceerd door Mark Hudson (Aerosmith), die ook Starr's 
1998 Mercury set "Vertical Man" produceerde and co-producent was van en meedeed op 
1999's "I Am Santa Claus" (Polygram). 
raggie | 17/5/2002  
 
 
DE BEATLES DOEN HET GOED 
 
De Beatles doen het goed in een Populairste Song- Poll van The Guardian.  
Overigen is "Bohemian Rhapsody" de meest favoriete song, nr. 1 dus. 
De Beatles haalden niet de bovenste plek in de poll van het Guinnes Record Boek van 
wereldrecords voor hitsingles in hun onderzoek naar de favoriete hit aller tijden, maar ze 
hebben wel vijf plaatsen in de top 10, rapporteerde de BBC De bovenste plaats ging naar -wat 
een verrassing!- "Bohemian Rhapsody" van Queen. "Imagine" van John Lennon nam de 
tweede plaats in. Andere Beatlesongs in de Top-10 waren: 
3: Hey Jude 
7: Penny Lane/Strawberry Fields Forever 
9: Yesterday 
10" Let It Be 
Geen andere Beatlesongs haalden de Top-30.  
Lager genoteerde songs in die Top 100: 
43: She Loves You 
49: My Sweet Lord 
60: Help! 
89; Day Tripper/We Can Work It Out 
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Andere artiesten in de Top-10: Abba, Madonna, Robbie Williams en de Spice Girls. 
17/5/2002  
 
 
MOLTMAKER EN ZIJN BOEKEN 
 
De boeken van Arie Moltmaker komen niet in Amerika uit. De voormalige eigenaar van het 
'Beatlesmuseum' Moltmaker gaat niet naar Amerika, dit omdat hij dan een tournee door 
Amerika moet maken om zijn boeken bekendheid te geven. De schrijver gaf als reden van het 
afzeggen van het miljoenen contract dat hij dan ‚‚n week per maand in Amerika moet 
verblijven en dat vond hij logistiek niet verantwoord. Op de vraag of hij het niet jammer vond 
dat nu een miljoenen contract misloopt, antwoordde hij dat het hem niet om de miljoenen 
ging, maar dat hij nu de erkenning misloopt. Aldus een item in het programma 'NL Net' van 
15-05-02. 
15/5/2002  
 
 
 
 
 
KOMT DE HERUITGAVE VAN 'LET IT BE' 
 
in een recent interview met de Cleveland Plain Dealer sprak Paul verder over de plannen voor 
"Let It Be". 
 
Vraag: Er gaan woorden rond dat een opgeschoonde versie van "Let It Be" in de maak is. 
Zonder de orkestraties van Phil Spector en andere toevoegingen. Waarom komt het album 
maar steeds niet? 
 
Antwoord: Ik vond de "kale" versie altijd al mooi, voordat het over geproduceerd werd. Of 
zoiets als " Her-geproduceerd voor grammofoonplaat.", denk ik. Dus voordat het werd over 
geproduceerd door Phil. Ik neem het hem tussen haakjes niet eens kwalijk. Hij werd gevraagd 
dat te doen en het was een knap stukje werk. De andere drie waren ervoor dus hij had gelijk 
om het zo te doen. Maar toentertijd was ik er helemaal niet voor. We hadden er een beetje 
onenigheid over. Mijn voorkeur had altijd de "kale" versie. Ik dacht dat het erg moedig was, 
alleen maar de band-wat je ziet is wat je krijgt. En ik vond het gewoon als bandje goed. Ik 
hou niet van over geproduceerd dingen. Toen sprak ik met degene die de film regisseerde, 
Michael Lindsay-Hogg. Hij zei dat veel mensen hem hadden gevraagd wanneer "Let It Be" op 
DVD uit zou komen. Na met een van onze mensen bij Apple gesproken te hebben zei ik hem: 
"Wat als we die twee dingen nu eens samen voegen?" Zorg dat de film geremasterd wordt en 
zo, zodat het allemaal mooi en schoon is en dat het geluid groots is, en dan zou de soundtrack 
uit de "kale" "Let It Be"-sessies moeten bestaan. Ik denk dat wel zal gaan gebeuren. 
14/5/2002  
 
 
GEORGE SPREEKT! 
 
GEORGE SPREEKT! OVER "YELLOW SUBMARINE," ZIJN NIEUWE ALBUM, EEN 
BOX-SET EN MEER!  
 
In een recent interview met de Cleveland Plain Dealer sprak Paul over George's nieuwe 
komende album: 
 
Vraag: Er wordt gezegd dat George min of meer een nieuw album klaar had. Hebben jullie 
twee aan iets samengewerkt de afgelopen jaren? Of is er enige kans op een postume 
samenwerking, zoals jij, George en Ringo met "Free as a Bird " en "Real Love" van John 
deden voor het "Anthology"-project? 
Antwoord: Ik weet daar niets van. Ik weet wel dat hij (George) veel goed materiaal klaar had 
liggen. Ik heb een paar van de songs gehoord. Ik weet dat er op enig moment wel wat uit zal 
komen. Ik begrijp dat er een beetje werk aan gedaan wordt. Maar ik weet niet of die mensen 
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dat nu al algemeen bekend willen hebben. Dus ik ga nu niet zitten babbelen.. En als iemand 
me zou vragen er iets aan te doen, dan zou ik me zeer vereerd voelen. 
11/5/2002  
 
Macca op tv 
 
Wingspan: het complete verhaal 
Op RTL4 op zondag 12 Mei van 16.05 tot 17.00uur de wingspan film opnieuw uitgezonden. 
Bosnix 
bosnix | 7/5/2002  
 
 
YOUR LOVING FLAME VIDEO 
 
Naast twee korte clips van 'Freedom' en 'Helen wheels' is ook op deze site de nieuwe clip van 
het lied 'Four loving flame' te vinden. 
5/5/2002 
 
 
PAUL EN HEATHER'S TROUWPARTIJ 
 
De Amerikaanse krant 'New York Post' en 'Hello Magazine' schrijven beide dat de trouwpartij 
van Paul en Heather op 6 juni 2002 zal plaats vinden. Het feest zal in het huis van zijn 
manager (en voormalige zwager) John Eastman's Hamptons home worden gehouden. De 
gedachte is ook dat John Eastman de getuige bij het huwelijk zal zijn. De krant zegt hierover 
dat Paul en Heather hiermee de gemixte gevoelens die Paul's kinderen over het huwelijk 
hebben, wil wegnemen. 
5/5/2002  
 
 
NIEUWE JOHN EN YOKO VIDEO 
 
Er staat een documentaire van John en Yoko op stapel, die zowel op video als op dvd word 
uitgebracht. De documentaire gaat over de anti-oorlog campagne die het tweetal voerden, te 
beginnen met de 'Bed-In' in maart 1969. De documentaire zal materiaal bevatten, dat 
recentelijk door de Canadian Broadcasting Corp. hervonden is. De film zal ook mensen laten 
zien die bij het gebeuren betrokken waren. De dvd zal verder voorzien worden van 
begeleidende teksten door Yoko Ono, deze word op 17 september 2002 uitgebracht door 
Image Entertainment. 
5/5/2002  
 
 
RECHERCHEUR MCCARTNEY 
 
Paul is ere rechercheur gemaakt van de New Yorkse politie. Paul kreeg deze onderscheiding 
voordat hij ging optreden in het Madison Square Garden. Veel mensen geloven dat Paul 
McCartney hen heeft geholpen om het drama van 11 september te verwerken, op dezelfde 
manier waarop The Beatles hen hielp met hun eerste Amerikaanse tournee, nadat John F. 
Kennedy was vermoord in 1963. 
30/4/2002  
 
 
PAUL HEEFT ZIJN GETUIGE GEKOZEN 
 
In een artikel in de 'UK Telegraph' staat dat Paul zijn gasten voor zijn trouwen gevraagd heeft 
6 juni 2002 vrij te houden. Zijn trouwpartij zal waarschijnlijk plaats vinden in zijn huis in 
Hamptons op Long Island, drie dagen nadat hij heeft opgetreden op het Koningin Elizabeth 
Jubileum concert. Op de persconferentie vertelde hij dat hij zijn getuige had gekozen, maar 
hij wilde niet onthullen wie dit was. "Ik heb alles gedaan wat een bruidegom behoort te doen 
wanneer hij gaat trouwen. Ik ben niet nerveus. Ik ga er goed mee om. Het is goed. Ik vermaak 
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mezelf en ik ben opgewonden omdat Heather een mooie, lieve vrouw is." Hij ontzenuwde de 
geruchten dat Heather en zijn dochter Stella, niet goed met elkaar konden omgaan, maar hij 
bevestigde wel dat Stella niet de trouwjapon heeft ontworpen. "De mensen hebben dat 
gerucht natuurlijk ook gehoord, maar het antwoord is nee. Heather heeft zelf een ontwerper 
en idee‰n. Ik heb het nog niet gezien, maar Stella ontwerpt het dus niet." 
30/4/2002  
 
 
TWEE ZELDZAME LENNON TAPES GEVEILD 
 
Twee thuisopname uit de jaren 1969 - '70 waarop je John Lennon 'Oh Yoko' alleen, en 
'Yellow Submarine'samen met Yoko hoort zingen word vandaag (30-04-2002) bij Christie's 
geveild. Zij verwachten dat het ca. œ70.000 op gaat brengen. Op de tape staat ook de dochter 
van Yoko, Kyoko. Die samen met John het lied van Frank Zappa 'Jelly Roll Gum Drop' 
zingen. Op de tweede tapehoor je John Lennon samen met Kyoko gitaar spelen. Een andere 
tape die op de veiling zal worden verkocht, is een demo die John thuis heeft gemaakt van het 
lied 'She said, she said'. Een acetaat van Yoko Ono's lied 'Don't Worry Kyoko' op het Appel 
label zal waarschijnlijk voor ca. œ12.000 van de hand gaan. 
NAGEKOMEN BERICHT (01-05-2002): Om te beginnen met, 'She said, she said' deze is 
uiteindelijk voor œ58.750 van eigenaar verwisseld. De tape waarop John en Kyoko staan, is 
voor œ75.250 van de hand gegaan. 
30/4/2002  
 
 
ELEANOR RIGBY VERHUISD 
 
Beatlesfan in Liverpool willen dat het standbeeld 'Eleanor Rigby verplaatst word naar een 
andere plek, dit omdat het beeld te weinig bezoekers krijgt. 
De 'Liverpool Beatles Appreciation Society' wil het beeld laten verplaatsen naar een meer 
populaire plek. 
Veel mensen geloven dat de naam ontleend is van een kerkhof naast de kerk waar John 
Lennon naar 'Zondag's school' ging. 
30/4/2002  
 
 
PAUL HOUD HEY JUDE TEGEN 
 
Paul McCartney heeft met succes de handgeschreven teksten van het lied 'Hey Jude' laten 
terug trekken uit een veiling. Welke volgens zijn zeggen zijn verdwenen uit zijn huis. De 
advocaten van de voormalige Beatle wonnen hun rechtszaak ter voorkoming dat Christie's het 
zou gaan veilen. Het 'papiertje' zou op een pop memorabilia veiling in Londen ca. œœ80.000 
op hebben gebracht. 
Het blaadje met de teksten blijft nu bij Christie's in de kluis liggen, totdat opgehelderd is, wie 
de echte eigenaar is. 
30/4/2002  
 
 
DRIVING USA TOUR DVD IN DE MAAK 
 
Paul is bezig om van de Driving USA tour een documentaire te maken en deze op video en 
dvd uit te brengen. Hij zegt dat de tournee lekker gaat, dat hij zich goed in het vel voelt en 
waarom zou je het dan niet vastleggen op film. 
Verder heeft Paul de geruchten tegen gesproken dat hij van plan was om met 'pensioen' te 
gaan en hij sprak ook tegen dat de tour Cuba zou aandoen. 
30/4/2002  
 
 
HARRISON BIOGRAFIE KOMT BINNENKORT 
 
Het voorwoord is geschreven door Olivia Harrison en het staat in de nieuwe biografie over 
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haar overleden echtgenoot George Harrison, dat de titel met zich meedraagt 'Harrison'. Het 
bevat ondermeer nog niet eerder gepubliceerde familie foto's. Het boek word in Amerika 
uitgebracht door Rolling Stone magazine en dat zal dan in de maand mei, 2002 zijn. Wie het 
in Nederland uitbrengt is nog niet bekend. 
30/4/2002  
 
 
KONINGIN ELIZABETH GAAT VOOR IN 
 
Koningin Elizabeth van Groot Brittanni‰, gaat in gezang voor. Zij zal tijdens haar Gouden 
jubileum het popconcert openen met het lied 'All you need is love', wat daarna in zang en 
muziek als een slang het land door zal gaan. Later tijdens het popconcert zal Paul McCartney 
ook nog optreden. 
27/4/2002  
 
 
MISTER JACKO AAN DE BEDELSTAF 
 
Roger Friedman die een vinger aan de pols houd voor wat betreft de financi‰le positie van 
Michael Jackson. Schrijft dat Michael recentelijk een horloge van twee miljoen US dollars 
heeft beleend om aan geld te komen. De rechten van de Beatles-catalogus rusten (op papier) 
nog steeds bij de heer Jackson, al zegt men dat Sony deze heeft overgenomen, wat weer door 
Sony word ontkent. 
27/4/2002  
 
 
PAUL GEEFT KAARTJES CADEAU 
 
Paul McCartney heeft aan de nabestaande van 11 september aanval op het Pentagon kaartjes 
cadeau gedaan. Paul zei erover dat de 180 slachtoffers niet mogen worden vergeten, in het 
licht van het aantal slachtoffers van New York. Paul was erg emotioneel. De geste koste hem 
US$ 25.000. 
27/4/2002  
 
 
 
ZIJN WE WEER! 
 
Het heeft veertien dagen geduurd voor ik weer op de club komt. Dit had zo zijn redenen en 
‚‚n van die redenen was Jan Hendrik. Deze is gelukkig weer thuis en moet nu aan zijn herstel 
gaan werken. 
Maar om terug te komen bij de club, vanaf nu gaan we weer met volle teugen er tegen aan. 
En dan een vraag aan u. Als u Beatlesfans tegen komt, laat dan eens onze naam vallen, het is 
maar een kleine moeite van u kant en wij van onze kant zien dat graag vertalen dit dan weer 
met een nog grotere inzet. 
27/4/2002  
 
 
VEILING LENNON FOTO 
 
Een huiverige foto die de dood van John Lennon markeert word in Londen geveild. De foto is 
gemaakt door John Lennon's weduwe Yoko Ono, laat John's handelsmerk zien, zijn bril, maar 
dan vol met bloedspetters naast een glas water. De foto is genomen in hun New York's 
appartement, nadat John Lennon was vermoord in 1980. Volgens de veilingmeesters, zijn er 
zes kopietjes van het negatief in 1994 gemaakt. Vier daarvan zijn weggegeven aan vrienden 
van het stel, ‚‚n werd door Yoko zelf gehouden en de zesde werd tentoongesteld in New 
York. Later werd deze verkocht aan een inzamelaar van artikelen voor goede doelen, voor de 
in Tokyo residentie houdende 'Artist Residencies of Tokyo'. Welke nu de foto gaat veilen op 
17 april 2002, men verwacht een opbrengst tussen œ8.000 - œ10.000. 
14/4/2002  
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Beatles op de radio Verkeerde tijd 
 
In het bericht Beatles op de radio staat de verkeerde tijd (sorry) Dit moet zijn Radio 2 
BNN for live 22.00 tot 23.00uur 
Groeten Bosnix 
bosnix | 12/4/2002  
 
 
HET ZIJN NIET MIJN PRIJZEN 
 
In een interview met de Chicago Tribune vertelde Paul McCartney ondermeer het volgende. 
De prijzen voor de toegangskaartjes zijn niet door mij vastgesteld maar door andere. "Ik 
begrijp dat is wat je moet betalen voor dit optreden. Ik vraag altijd aan mijn promotor: Wat 
vraagt Madonna? Ding! Wat doet Elton John? Ding! Wat vraagt U2? Ding! En dat geeft een 
globaal overzicht en dan zeg ik dat is wat wij ongeveer gaan rekenen. Ik heb er een hekel aan 
om het te zegen, maar ik dacht dat de kaartjes ongeveer $ 40 gingen kosten. Maar ja, ik kom 
uit de prehistorie, ik liet het aan de promotors over. 
12/4/2002  
 
 
 
 
 
ZUSTER GEORGE HARRISON 
 
Bij het concert in Chicago was de zuster van George Harrison, Louise Harrison aanwezig. 
Paul noemde haar in de aankondiging van zijn eerbetoon aan George. 
12/4/2002  
 
 
KOMT DE 'LET IT BE' HERUITGAVE ERAAN 
 
This Is London schrijft dat Apple op het punt staat om de heruitgave op video van 'Let it be' 
uit te brengen, ondanks dat er in het artikel 'voor de eerste keer' staat. Schrijver Keith Badman 
vertelde aan 'This Is London', "Apple heeft prima werk geleverd met het schoonmaken van de 
film. John en George hadden een hekel aan de film, dat is de reden waarom hij al die jaren 
niet uitkwam. John Lennon omschreef het project als 'een project dat opgezet was door Paul, 
voor Paul'." Er waren door de jaren heen geruchten dat George een hekel aan de film had en 
hem daarom tegen hield om uitgebracht te worden. Een woordvoerder gevraagd naar de 
eventuele her-uitgave, zegt: "Er is nog geen datum van uitgifte getroffen. Het hangt in de 
lucht en meer kan ik op dit moment niet zeggen." 
In een interview met USA Today, zegt Paul McCartney tegen de schrijfster Edna Gunderson 
dat een her-uitgave van 'Let it be' eindelijk zich voorwaarts beweegt. "We zijn bezig de film 
schoon te maken en we gaan terug naar de originele film, nog voor dat Phil Spector er met 
zijn handen aan kwam." zegt hij. Ook vertelde hij over zijn laatste plaat 'Driving rain'. "Je 
weet natuurlijk nooit of de mensen de plaat mooi gaan vinden." zegt Paul. Hij kwam uit, het 
stormde niet naar nummer 1. Het kwam zelfs niet in de buurt van nummer 1. Dat was heel 
teleurstellend. Maar je kan natuurlijk niet in een hoekje gaan zitten huilen. Je denk juist, wat 
is er gebeurd? Ik heb geen idee. De platenmaatschappij was een beetje in verwarring geraakt. 
Zij kozen 'From a Lover to a Friend' als eerste single, welke ikzelf niet had gekozen." 
Over het toeren zegt hij, "Ik doe dit omdat ik dat zelf wil." Paul zegt verder hierover: "De 
platenmaatschappijen vinden het prima dat je gaat toeren." Hij geeft toe: "Dat is 
waarschijnlijk de reden dat het niet eerder is gebeurd. Ik houd er niet van dat mij verteld word 
wat ik moet doen." 
12/4/2002  
 
 
10.000ste bezoeker 

pagina 67 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



 
Weer een mijlpaal bereikt. Vandaag hebben we het historische aantal van 10.000 bezoekers 
bereikt. Dit was rond 13.15 uur en het was het lid 'Dr. Robert'. 
Langs deze weg willen wij alle leden hier hartelijk voor bedanken! 
11/4/2002  
 
 
BEATLES OP DE RADIO 
 
Van het lid 'Bosnix' kregen we de vraag of we dit onderstaande wisten en of wij het wilde 
plaatsen. Nee, dat wisten we niet en natuurlijk willen wij dit plaatsen. 
 
Ik hoorde het nieuws vandaag op vrijdag 12-4 zend BNN op radio2 in het kader  
van de week van de jaren 60 tussen 19.05 en 20.00 uur in het programma 'BNN  
for live' hoogte punten uit van life optredens van de Beatles. 
Met groeten van Bosnix 
10/4/2002  
 
 
HET GERUCHTEN CIRCUIT 
 
In het AVRO radioprogramma "Het Steenen Tijdperk", van afgelopen zondag, vertelde Jefrey 
Willems dat de Europese tournee van Paul McCartney is uitgesteld. Op het internet is te lezen 
dat zijn tournee medio oktober 2002 in Europa van start gaat. Voor beide heb ik nog geen 
bevestiging kunnen krijgen. Dit heet afwachten dus. 
9/4/2002  
 
 
PAUL AAN KOP 
 
In de lijst van rijkste musici, staat Paul McCartney voor de tweede maal op de eerste plaats. 
Hij staat op die plaats met een geschatte inkomen van 713 miljoen Engelse ponden. Sir 
Andrew Lloyd Webber staat op de tweede plaats met een inkomen van 420 miljoen Engelse 
ponden. Nieuw op de negende plek staat de weduwe van George Harrison, Olivia Harrison 
met een inkomen dat geschat word op 140 miljoen pond. 
9/4/2002  
 
 
Paul's versie van Something als MP3 
 
Tijdelijk is er op de club een mp3 aanwezig van, toegegeven, in slechte kwaliteit, Something. 
Paul speelt het in zijn eentje op Ukelele. Een deel van de song is eruit geknipt (niet door 
ons!), maar je krijgt wel een mooie indruk van de song. Ik heb ook al volledige mp3s van 
Here Today en Sgt. Pepper's Reprise/The End, in helaas dezelfde kwaliteit. Het feit dat wij 
deze opnamen nu al hebben, geeft aan dat het concert is opgenomen en over niet al te lange 
tijd volledig in hopelijk goede kwaliteit zal worden gebootlegged. Wij zijn van plan om een 
Driving USA CD Tree te organiseren, elk concert dat in omloop is, willen we verspreiden via 
CD-R's onder de clubleden. Hiervoor zullen wij wel medewerking moeten ontvangen van 
mensen die willen gaan branden voor anderen. Wij willen het gratis houden, iedereen betaalt 
voor een concert slechts 2 cd-r's en porto. Hierover later meer. 
Yorick van Norden ¸ 
BeatleYorick | 4/4/2002  
 
 
LINKS NAAR.... 
 
In de rubriek 'Links' hebben we een nieuwe categorie toegevoegd en wel met de naam: 
"Driving USA Tour - Paul". Daarin komen zoveel mogelijk alle links naar foto's, 
krantenartikelen e.d. over Paul's nieuwe tour te staan. 
3/4/2002  

pagina 68 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



 
 
 
EN WAT SPEELDE PAUL 
 
Tijdens het Oakland concert speelde Paul de volgende liedjes. Ze staan in historische 
volgorde. 
Het concert duurde twee en een half uur en er werden 35 liedjes gespeeld. 
1. Auraverde, 2. Hello Goodbye, 3. Jet, 4. All my Loving (Wix acoustisch), 5. Getting Better 
(P- Les Paul), 6. Coming Up (P-Bas), 7. Let Me Roll It (P-Les Paul), 8. Lonely Road (P-Bas), 
9. Driving Rain, 10 Voorstellen van de Band, 11 Loving Flame (piano), 12 Blackbird (solo), 
13 Every Night, 14 We Can Work It Out, 15 Mother Nature's Son, 16 Vanilla Sky, 17 You 
Never Give Me/Weight, 18 Fool on the Hill (met Wix), 19 Here Today, 20 Something 
(ukelele), 21 Eleanor Rigby, 22 Here There and Eveywhere, 23 Band On The Run (bas), 24 
Back In The Ussr 
25 Intro, 26 Maybe I'm Amazed, 27 C Moon, 28 My Love, 29 Can't Buy Me Love, 30 
Freedom 
31 Live and let die, 32 Let it Be, 33 Hey Jude, 34 The Long And Winding Road, 35 Lady 
Madonna 
36 I Saw Her Standing there, 37Yesterday, 38Sgt Pepper/The End. 
3/4/2002  
 
 
IN HET TEKEN VAN EERBETOON 
 
Het eerste concert van zijn Amerikaanse tournee stond in het teken van eerbetoon. Paul 
McCartney deed dit aan George Harrison, John Lennon en zijn overleden vrouw Linda. 
 
In het Oakland Coliseum, San Francisco, USA speelde hij 'Something' van George Harrison 
op ukelele, en voor de eerste keer speelde 'Here today' live, het lied dat hij schreef nadat John 
Lennon in New York was vermoord, waarbij het stadion uitbarstte in een staande ovatie. 
Hij speelde ook 'My love' wat hij schreef voor zijn overleden vrouw Linda, toen zij nog de 
'Wings' vormden.  
Hij vertelde aan de fans: "George was een groot ukelele speler en telkens als we bij hem op 
bezoek kwamen, dan speelde hij tegen het einde van de avond op dat instrument. Ik liet hem 
zien dat ik ook op de ukelele kon spelen en vanavond wil ik dat doen als eerbetoon aan hem." 
De laatste keer dat de Beatles in San Francisco optraden was tijdens een 30 minuten durende 
show, waarin zij 12 liedjes zongen, in 1966. 
Nu, 36 jaar later, zagen we een multi-miljonaire muzikant, die 36 liedjes speelde, waarvan 21 
van de Beatles, 10 uit zijn 'Wingstijd' en het bevatte ook nog eens 13 nummer 1 hits.  
"Toen ik bezig was de liedjes uit te zoeken om te spelen, stelde ik me voor, dat ik zittend in 
het publiek en bij mezelf dacht, goed wat wil ik Paul horen spelen." vertelde Paul. 
Hij kwam o.a. tot de volgende liedjes: 'Back In The USSR', 'Can't Buy Me Love', 'All My 
Loving', 'Live And Let Die' en 'Jet'. 
Hij speelde ook 'Getting better' voor de eerste keer live sinds 1967, waarop Paul's verloofde 
Heather prompt in het zijpad, tussen de banken, begon te dansen. 
2/4/2002  
 
 
 
 
 
TOURNEE VAN START 
 
Vandaag 1-4-2002, is Paul McCartney op tournee gegaan, het geactualiseerde Paul 
McCartney 2002 tour schema vindt u hieronder: 
 
01 April Oakland -- The Oakland Arena  
03 April San Jose -- The San Jose Arena (Compaq Center in San Jose)  
05 & 06 April Las Vegas -- MGM Grand  
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10 & 11 April Chicago -- The United Center  
13 April Toronto -- Air Canada Center  
16 April Philadelphia -- First Union Center  
17 April Rutherford -- Continental Arena  
19 April Boston -- Fleet Center  
21 April Uniondale, N.Y. -- Nassau Coliseum  
23 & 24 April Washington -- MCI Center  
26 & 27 April New York -- Madison Square Garden  
29 April Cleveland -- Gund Arena  
01 Mei Detroit -- Palace in Auburn Hills  
04 Mei Los Angeles -- The Staples Center  
05 Mei Anaheim -- The Pond  
07 Mei Denver -- Pepsi Arena  
09 & 10 Mei Dallas -- Reunion Arena  
12 & 13 Mei Atlanta -- Phillips Arena  
15 Mei Tampa -- Ice Palace  
17 Mei Ft. Lauderdale -- National Center 
1/4/2002  
 
 
DVD AANVULLINGEN ! 
 
In Brazili‰, Amerika en Canada zijn diverse dvd's uitgekomen. We beginnen met Brazili‰, 
daar is 'The concert for Bangladesh uitgebracht. Het staat er 'rechttoe rechtaan' op de schijf, 
dus geen extra dingentjes. Een foto van de dvd staat in het fotoalbum. 
In Amerika gaan de geruchten dat 'A hard day's night' ergens aan het eind van dit jaar word 
uitgebracht. 
Laatste in dit rijtje is Canada, daar stond op de lijst van 'Emission' 
(http://www.emission-online.com) data 28 maart 2002, dat er twee dvd's van Paul McCartney 
in de winkel liggen. Te weten: Paul McCartney/Wings - Venus & Mars en Paul 
McCartney/Wings - Band On The Run. 
29/3/2002  
 
 
GEORGE HARRISON: THE INNER LIGHT ! 
 
De BBC radio heeft rondom George Harrison's verjaardag een tweedelige special 
uitgezonden. Het eerste deel heeft de titel 'When we was fab' meegekregen en werd op 
23-02-02 uitgezonden. De links naar dit deel, dat ook weer in twee‰n is gesplits, zijn de 
volgende: George komt bij de Beatles en ontwikkeld zijn gitaarstijl. Duurt ca. 39 minuten. 
Audio. en George de liedjes schrijver. Duurt ca. 11 minuten. Audio. 
Het tweede deel, dat op 02-03-02 is uitgezonden en 'Handle with care' als titel had. Ook dit 
deel heeft de BBC op het internet gezet en ook dit deel is weer in twee‰n gesplitst, hier zijn 
de links: George gaat solo, All Things Must Pass en Bangla Desh. Duurt ca. 27 minuten. 
Audio. en Cloud Nine, Wilburys, terug naar The Beatles en het slot. Duurt ongeveer 23 
minuten. Audio. 
28/3/2002  
 
 
GEINTJE ! 
 
De fanclub is altijd in voor een lolletje. En een grap op zijn tijd mag best. Ga maar eens hier 
kijken. 
28/3/2002  
 
 
NIET GEKREGEN 
 
Paul heeft hem dus niet gekregen, de Oscar voor het beste lied, bedoel ik dan. Maar Paul 
heeft wel opgetreden en dat was niet de enige plek waar een (solo)Beatle te voorschijn kwam. 
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Tijdens een documentaire kwamen ook de vier Beatles voorbij, eerst werd de cover van 'Let it 
Be' getoond, daarna voerde The Beatles de song uit, waarbij shots van de vier Beatles apart 
werden getoond. In het segment 'In Memoriam' werd ook stil gestaan bij George, waarbij hij 
in het zonnetje gezet werd als acteur, producent en als regisseur. 
25/3/2002  
 
 
NIEUWE 'DRIVING RAIN'? 
 
De waarheid van de bovenstaande kop ligt zoals bijna altijd in het midden. De cd zelf is niet 
veranderd, het hoesje in het cd-doosje wel. De nieuwe exemplaren krijgen wereldwijd het 
nieuwe hoesje. Op het nieuwe hoesje staat de afbeelding van het affiche dat Paul momenteel 
gebruikt voor zijn 'Driving USA tour', daar staat een klassieke rode auto op, waar Paul over 
heen springt. (noot red. Mijn benieuwen hoeveel mensen deze cd opnieuw aanschaffen) 
Verder werd er in datzelfde artikel melding gemaakt dat de 'Lonely Road' video deze week 
zijn debuut op de tv in de USA maakt. Houdt TMF en MTV in de gaten. 
25/3/2002  
 
 
NIEUWE LENNON CD BOX 
 
In Amerika is er een nieuwe Lennon cd box op komst. De box draagt de titel 'The John 
Lennon Collection' en bevat drie cd's. De box word uitgebracht door EMI/Capitol Special 
Products en is in de USA verkrijgbaar bij onder andere: Costco, B.J.'s Wholesale en Sam's 
Club winkels. 
25/3/2002  
 
 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Even wat uit de redactie kamer. Jullie zullen ongetwijfeld wel gemerkt hebben dat er 
afgelopen week weinig aan de club is gedaan voor wat betreft nieuws e.d. 
Dit heeft de volgende redenen: lb-blue zijn computer was volledig in de soep gelopen en hij is 
nu bezig dit in orde te krijgen. En ergens in de loop van de komende week is hij weer on line. 
Bij Ringo was men bezig om een ADSL netwerk aan te leggen en dat heeft nogal wat voeten 
in de aarde gehad, maar deze is nu weer on line, 'zonder tikken'. Yorick heeft het heel druk 
met zich voorbereiden op zijn examen en die kunnen we de eerste acht weken even niet 
storen. Dan wat JHB betreft die is zich aan het voorbereiden op een ziekenhuis opnamen. 
Dus jullie zien we zijn wat onthand geweest en de komende tijd zal dat wel een beetje zo 
blijven. Maar weest gerust, we blijven ook op halve kracht ons best doen u van nieuws e.d. te 
voorzien. 
24/3/2002  
 
 
Beatlesdag 
 
Van het lid Robert, kregen we dit berichtje toegezonden. 
"kan nergens vinden dat op 30 maart de internationale beatles dag van bu in Utrecht is 
of kijk ik niet goed ???" 
Nee, Robert je hebt het goed gezien. Onze excuses. Maar wegens overmacht, zat het ons deze 
week tegen, alle redactie leden die hadden wel wat met hun computer. 
23/3/2002  
 
 
DE KOGEL IS DOOR DE KERK 
 
H‚, h‚, het is bekend gemaakt. Paul en Heather gaan op 6 juni trouwen. Op die datum zullen 
zij de ringen om elkaars vinger doen. Voor beide is het de tweede maal dat zij trouwen. De 
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plechtigheid zal in de buurt van Paul's herenhuis op Long Island in het noorden van New 
York. 
Onder de gasten die uitgenodigd worden, zullen ook waarschijnlijk Ringo Starr, Neal 
Aspinall en Sir Paul's kinderen Stella, Mary, James en Heather zijn.  
Hoe deze trouwpartij zich gaat verhouden ten opzichten van Paul's tournee door Europa is 
afwachten. Je moet er rekening mee gaan houden dat dit gaat plaats vinden in het najaar van 
2002. 
18/3/2002  
 
 
1000 Days That Shook The World 
 
Het Britse blad MOJO heeft een schitterende special uitgegeven over de Beatlejaren 1965 
(april)-1967 (december), waarin de groep zich ontwikkelde tot wat wordt genoemd 
'psychedelic eccentrics'. Met een heleboel nieuwe foto's en beschouwingen van o.a. Peter 
Doggett, Mark Lewisohn en Hunter Davis. Het is een genummerde, gelimiteerde uitgave van 
90.000 stuks (ik heb 68.610). Wat mij betreft is dit wat het Anthology-boek had kunnen zijn. 
Je kunt hem ook on-line bestellen: www.mojo4music.com. 
Cuiltje 15/3/2002  
 
25 MANLOVE AVE 
 
Het huis waar John Lennon zijn jeugd doorbracht, is door Yoko Ono aangekocht. Zij heeft het 
meteen geschonken aan de National Trust, de stichting die ook het huis waar Paul McCartney 
opgroeide in het bezit heeft. 
De BBC meldt dat Yoko Ono via een derde partij werkte en dat ze opgewonden was te ze het 
huis kocht. Het huis heeft meer dan œ150.000 (ca. EUR 230.000,-) volgens Yoko. 
Yoko zei: "Ik ben opgewonden dat we het voor elkaar hebben gekregen om het huis waar 
John opgroeide te kopen. Ik ben juist blij dat zo9 een belangrijk deel van John's en de Beatles 
geschiedenis intact blijft en uit handen blijft van onsympathieke priv‚ ontwikkelaars. Ik denk 
dat Menlove Avenue een belangrijke plaats in de Beatles geschiedenis inneemt en het zou mij 
droevig stemmen als het verloren zou gaan. Het feit dat het in dezelfde week gebeurd van de 
offici‰le opening Liverpool John Lennon Airport, zou mijn man heel blij gemaakt hebben". 
Een buitenlandse maatschappij was ook in het huis ge‹nteresseerd en ook zij waren bang dat 
het in handen zou vallen van iemand zonder muzikale interesses.  
Yoko, zal vandaag (15-03-2002) het beeld van John Lennon in het Liverpool John Lennon 
Airport onthullen. 
15/3/2002  
 
 
ROCK 'N' ROLL BOEK 
 
In het pas verschenen boek 'Rock And Roll At 50 - A History In Pictures', uitgegeven door 
Life Books, staat ook een poll afgedrukt. In de top 5 staan de Beatles op de tweede plaats en 
Elvis Presley op de eerste. Bob Dylan, James Brown en de Rolling Stones, staan 
respectievelijk op de derde, vierde en vijfde plaats. 
14/3/2002  
 
 
GEORGE HARRISON TRIBUUT CONCERT 
 
We hebben twee links kunnen vinden waarop foto's en video's staan van het George Harrison 
Tribuut Concert dat op 25 februari 2002 gehouden werd. Op dit concert maakt ook Paul acte 
de presence en daar zijn op deze site foto's en hier video te vinden. 
14/3/2002  
 
 
PAUL OP TV 
 
Noteer maar vast, zondag 17 maart, 2002 op RTL4, om 16.05 uur het programma 'Behind the 
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music' '70. Met onder andere Paul McCartney, David Crosby, Jimi Hendrix, Janis Joplin en 
Simon & Garfunkel. 
13/3/2002  
 
 
BEELD ONTHULD 
Yoko Ono en Cherie Blair onthullen een beeld van John Lennon in het Liverpool John 
Lennon Airport . Het ongeveer 2 meter hoge beeld markeert het eind van de reorganisatie van 
de luchthaven. Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Tom Murphy. 
Yoko opende ook een tentoonstelling in de nieuwe check-in ruimte, daar zal voor het eerst de 
hele collectie tekeningen van John, in Liverpool, te zien zijn. Deze tentoonstelling zal drie 
dagen in beslag nemen daarna gaan ze weer naar Amerika. 
Meer hierover op deze pagina. 
13/3/2002  
 
 
A ROCKABILLY SESSION 
 
Er komt weer een dvd aan en de 'Carl Perkins and Friends: A Rockabilly Session'. Dit is een 
pracht van een dvd. De datum waarop hij te koop is, is 30 April 2002. Wilt u er meer over 
weten volg dan deze link . U komt dan op de site van Navarre.com terecht. 
12/3/2002  
 
 
BRIAN EPSTEIN ACTIE 
 
Er is een actie aan de gang om Brian Epstein in de 'Hall of Fame' te krijgen. Daarvoor is er op 
het internet een petitie gezet. Sta jij achter het idee dan kan je via deze link je steun betuigen. 
12/3/2002  
 
 
PAUL IN TODAY SHOW 
 
Paul had een interview in de 'Today' show hij vertelde over zijn aankomende tournee, George 
Harrison en zijn verloving. Wil je dit interview zien dan kan dat hier. 
12/3/2002  
 
 
PAUL MCCARTNEY KUNST 
 
IC Liverpool en Ananova schrijven dat er een voorvertoning is van schilderijen van Paul 
McCartney. Welke te zien zal zijn bij Walker Art Gallery 24 mei tot 4 augustus 2002 
Kijk hier voor afbeeldingen van de schilderijen. 
12/3/2002  
 
 
PERSBERICHT DRIVING USA TOUR 
 
Het wachten is over, data van McCartney's "Driving USA" Tour staan vast. 
Paul voegt meer stops aan de tour toe om er een rondreis van te maken; de aftrap is op 1 april 
in de Oakland Arena. 
Paul McCartney kondigde vandaag data aan voor "Driving USA", een concerttournee van 
twee maanden voor Amerika en zijn eerste sinds bijna 10 jaar. Dankzij een overweldigende 
enthousiaste reactie van fans, promotors en vertegenwoordigers van grote 
festivalgebeurtenissen breidt McCartney "Driving USA" uit naar 20 optredens in 19 
Noord-Amerikanen steden. Dit was oorspronkelijk vastgesteld op 12, voordat er een serie 
Europese optredens in mei zouden zijn. Verdere internationale data worden momenteel nog 
overwogen. 
Op 1 april zal "Driving USA" openen in de Oakland Arena te Californi‰ en de tournee loopt 
door tor 18 mei in het National Car Rental Center, te Fort Lauderdale, Florida. Ook zal 
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"Driving USA" rijden langs New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Philadelphia, 
Washington, Cleveland, Detroit, Denver en nog meer plaatsen. De tour zal een optreden aan 
de noordkant van de grens bevatten in het Air Canada Center, te Toronto, een verblijf van 
twee nachten in het MGM Grand, te Las Vegas. Kaartjes voor de "Driving Rain USA" zullen 
in de verkoop gaan vanaf 4 maart, met toegevoegde verkoop data, gepland voor het weekend 
van 9 maart. Een woordvoerder van de Amerikaanse tour promotors zei vandaag: "er is door 
de hele Verenigde Staten zo'n overstelpende opwinding geweest om Paul te zien spelen, dat 
we voelden dat het eerlijker was tegenover de fans, om hem te vragen het "Driving 
USA"-schema uit te breiden. Veel meer van Amerika zal nu de kans krijgen om wat is 
opgezet als een van de rock & roll gebeurtenissen aller tijden te kunnen zien."  
"Ik ben er opgetogen over dat er aan me is gevraagd om langer onder weg te blijven," zei 
Paul. "Hopelijk maakt dit deze tour tot een echte rondreis." 
Gitarist Rusty Anderson en drummer Abe Laboriel, Jr. die op McCartney's recente album 
Driving Rain meespeelden zullen Paul op het podium begeleiden. Nieuwkomer Brian Ray zal 
waar nodig, gitaar en bas spelen. Terwijl de details over de songkeuze nog verborgen zijn, 
wordt van McCartney wel zo'n beetje verwacht dat hij songs zal spelen van zijn onlangs 
uitgebrachte nieuwe album dat "Driving Rain" is getiteld en ook muziek van The Beatles, 
Wings en van zijn solo-carriere 
(Vertaling JHB) 
8/3/2002  
 
 
RAAKT JACKSON RECHTEN KWIJT 
 
Fox News schrijft dat Sony, welk voor 50 % de rechten heeft van de Beatles catalogus in hun 
bezit heeft, hebben aan Michael Jackson gevraagd of hij de andere 50% aan hen wil 
overdoen. Jackson heeft midden jaren negentig 200 miljoen Amerikaanse dollars van Sony 
geleend. Met vijftig procent van de Beatles catalogus als onderpand, hij had dit geld nodig 
om zijn juridische kosten en overeenkomsten te betalen. Er word geschat dat de waarden van 
de catalogus ergens tussen de 400 en 600 miljoen Amerikaanse dollars is. Sony stelt hem 
voor of hij betaald hen het geld terug of Sony koopt de andere helft. Een niet met name 
genoemde bron zegt hierover: "Dat er binnenkort iets gebeurd is zeker. Richard Rowe (Sony 
Music Publishing president) zit durend met hem aan de telefoon." Het belasting jaar van Sony 
eindigt in maart en dat is dan ook de reden waarom Sony deze actie onderneemt. 
5/3/2002  
 
 
GERUCHTEN 
 
We pakken de kop 'Geruchten' maar weer eens op. Want het gerucht gaat dat de single 'Lonely 
Road' op 26 maart 2002 in de platenwinkel ligt. 
5/3/2002  
 
 
 
 
 
WIE IS BRITNEY SPEARS 
 
Mevrouw Spears heeft toegegeven dat zij niet wist wie Yoko Ono is, schrijft Dotmusic. Aan 
haar vriend Justin Timberlake van N*Sync werd gevraagd of hij vond dat Britney zijn Yoko 
Ono was (Noot v/d. Red. Mocht ze willen) Maar N*Sync wisten op z'n minst wie de Beatles 
waren en dit komt omdat ze 'Hey Jude,' 'Want To Hold Four Hand,' 'She Loves You' en 'Twist 
and Shout' hebben gecoverd tijdens de opening van hun Celebrity Tour, volgens MTV.com. 
5/3/2002  
 
 
HET STEL 
 
Volgens IC Liverpool nemen de trouwplannen van Paul en Heather steeds vastere vormen 
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aan. Volgens hen gaat het stel in juni 2002 trouwen. Dit is twee maanden voor dat Paul's 
dochter Mary een baby krijgt en dat wordt dan Paul's tweede kleinkind. 
5/3/2002  
 
 
NIEUWE GEORGE BIOGRAFIE 
 
Er is een Engelstalige biografie van George verschenen, met de titel 'All Things Must Pass: 
The Life of George Harrison geschreven door Mark Shapiro. De BBC schrijft erover dat het 
boek het leven van een veelbewogen man onthuld. Het boek is onder ander te koop bij 
Amazon.co.uk . 
3/3/2002  
 
 
MOT IN DE FAMILIE 
 
(Even lekker roddelen) In de (roddel)bladen is te lezen waarom Heather en Paul maar een 
klein trouwfeestje geven, dit omdat de kinderen anders de trouwpartij zullen boycotten. Ze 
vinden ook als Paul en Heather een gezin gaan stichten, dit afbreuk doet aan de jaren die Paul 
en Linda met elkaar doorbrachten. Verder speculeert de 'The Post' dat ze het niet willen 
omdat hun portie van Paul's nalatenschap kleiner word. (Kinderen wat jullie reden dan ook is, 
laat de gozer zijn gang gaan!) Ook is bekend geworden dat Heather voor œ10.000 aan 
Chantilly kant voor haar trouwjapon heeft besteld. 
3/3/2002  
 
 
TOURNEE PAUL 
 
Paul zal op zijn tournee vergezelt worden door gitarist Rusty Anderson en drummer Abe 
Laboriel jr. (welke ook meewerkte op 'Driving Rain'). Wat Paul gaat spelen tijdens het 
tournee is nog niet bekend, maat men gaat er vanuit dat het een mix word van zijn nieuwste 
album, zijn Beatles, Wings, en solo jaren. 
3/3/2002  
 
 
 
RAVI SHANKAR WINT EEN GRAMMY 
 
Ravi Shankar is in de prijzen gevallen, op de jaarlijkse uitreiking van de Grammy awards. 
Ravi kreeg hem in de categorie 'Best World Music Album' (voor solo artiest, duo's of 
groepen, zowel vocaal als instrumentaal) voor zijn album 'Full Circle / Carnegie 2000' op 
Angel Records. Het was zijn eerste Grammy sinds het album van George 'The Concert for 
Bangladesh' . De eerste Grammy die hij ooit won, was in 1967, die hij moest delen met 
Yehudi Menuhin, voor het album 'West Meets East'. En we zijn er zeker van dat George in 
zijn vuistje lacht. 
3/3/2002  
 
 
HET WACHTEN IS VOORBIJ 
 
(Geen geintje) Op 1 april 2002 start Paul met zijn tournee. Het gaat 'Driving USA' heten en 
het begint in de Oakland Arena. Het gaat twee maanden duren, waarin hij 20 concerten geeft 
in 19 Amerikaanse steden. Zijn laatste Amerikaanse tournee was bijna tien jaar geleden. 
Voor wie het interessant vind om te weten, hierbij het tourschema: 
 
PAUL McCartney'S "DRIVING USA" TOUR  
1 April - Oakland The Oakland Arena, 
3 April - San Jose The San Jose Arena 
5 & 6 April - Las Vegas MGM Grand 
10 April - Chicago The United Center 
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13 April - Toronto Air Canada Center 
16 April - Philadelphia First Union Center 
17 April - Rutherford Continental Arena 
19 April - Boston Fleet Center 
13 April - Washington MCI Center 
26 April - New York Madison Square Garden 
29 April - Cleveland Gund Arena 
1 Mei - Detroit Palace at Auburn Hills 
4 Mei - Los Angeles The Staples Center 
5 Mei - Anaheim The Pond 
7 Mei - Denver Pepsi Arena 
9 Mei - Dallas Reunion Arena 
12 Mei - Atlanta Phillips Arena 
15 Mei - Tampa Ice Palace 
18 Mei - Ft. Lauderdale National Center 
28/2/2002  
 
 
KONINGINNEFEEST 
 
Op het concert ter ere van het 50 jarig ambt jubileum van de Engelse Koningin, dat gehouden 
word op 3 juni, 2002, rondom Buckingham Palace, treden ondermeer de volgende artiesten 
op: Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Eric Clapton en Tom Jones.  
Phil Collins, Aretha Franklin, Queen, S Club 7, Brian Wilson van de Beach Boys en Will 
Young hebben toegezegd te zullen komen. 
De prinsen William en Harry zullen bij het concert aanwezig zijn. 
26/2/2002  
 
 
TROUW GERUCHTEN HOUDEN AAN 
 
De trouw geruchten, van Paul en Heather, in de Engelse roddelbladen houden aan. De UK 
Daily Record/Sunday Mail schrijven dat het stel in maart 2002 zullen trouwen, dus voor het 
begin van zijn Amerikaanse tournee. De trouwpartij zal ‚‚nvoudiger zijn dan ze origineel van 
plan waren. 
26/2/2002  
 
 
ER GAAT MEER ONDER DE HAMER 
 
Een verloren gewaande bandrecorder tape van John Lennon waarop je hem hoort bezig zijn 
met het werken aan het liedje 'She Said, She Said', word op Koninginnedag geveild bij 
Christie's. De eigenaar van deze band is een Amerikaanse verzamelaar Chris Lopez, hij brengt 
deze 32 minuten durende band ter veiling. De geschatte verkoop prijs is œ152.000 (ca. EUR 
246.000,-) 
26/2/2002  
 
 
PAUL WAS ER OOK 
 
Tijdens het tribuut concert ter ere van George Harrison, heeft Paul McCartney een gast 
optreden gedaan. Voordat hij de b[hne van het Liverpool's Empire Theatre, zei Paul dat hij de 
herinneringen aan de gitarist wilde delen. Paul wilde een vertolking doen van 'Yesterday'. 
Paul werd vergezeld door zijn verloofde Heather Mills. 
25/2/2002  
 
 
HULDE BLIJK VAN DE BBC 
 
Vandaag (23 februari,2002) om 19.00 (Ned. tijd) en op 2 maart, 2002, zend de BBC via hun 
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Radio 2 een overzicht van de carriŠre van George Harrison uit. Deze uitzending zal ook via 
het internet te horen zijn en wel via deze link te beluisteren. 
23/2/2002  
 
 
MY SWEET LORD BIJGEZET 
 
Gisteren, 21 februari 2002, is het liedje 'My sweet Lord' toegevoegd aan de Wall Of Fame. 
Deze staat in Mathew Street in Liverpool, Engeland. Het lied stond in 1971 op nummer 1 en 
het is door Mike Storey onthuld. De Wall Of Fame is een hulde aan alle Liverpoolse artiesten 
die een nummer 1 hit hadden en dit loopt van 1953, Lita Roza met 'How Much Is That Doggie 
In The Window' tot en met 2002, George Harrison: 'My Sweet Lord'. De 'Wall' bevat 55 
bronzen platen waarvan de Beatles er 17 voor hun rekening nemen. 
23/2/2002  
 
HEY JUDE MANUSCRIPT WORD GEVEILD 
 
Op Koninginnedag word bij Christie's in London, Engeland de teksten die Paul McCartney 
voor het liedje 'Hey Jude' schreef, geveild. Het papier waarop de tekst staat, bevat 19 regels, 
geschreven met blauwe inkt en het was in 1971 gekocht op de markt van Portobello Road. 
Men denkt dat het manuscript ca. $ 114.000,- (ca. EUR 131.100,-) gaat opbrengen. 
23/2/2002  
 
 
HARRISON TRIBUUT CONCERT 
 
Het Harrison Tribuut Concert dat in Liverpool, Engeland op 24 februari, 2002, dat om 18.30 
uur (Ned. tijd) begint, zal ook via het internet te horen zijn en wel via deze link Aan dit 
concert zullen onder meer de Searchers, de Swinging Blue Jeans, Steve Harley, Ralph McTell 
and the Merseybeats, mee doen. 
23/2/2002  
 
 
PAUL STAAT EROP 
 
In diverse media staat het, Paul heeft ontkent dat het Europese tournee is afgelast. Hij staat er 
zelfs nadrukkelijk op dat het doorgaat. Hij zegt er ondermeer over: "We zoeken nu naar data 
waar en wanneer we in Europa kunnen optreden. En het is zeker niet mijn laatste tournee." 
Een woordvoeder voegt er aan toe: "We kijken of de tournee in Amerika verlengt kan worden 
en we zoeken naar data om op te treden in Europa. We proberen twee lange tournees voor 
elkaar te krijgen." 
21/2/2002  
 
 
TOUR GERUCHTEN 
 
Op de site 'Macca Report' staat onder de kop 'Tour Geruchten' het volgende te lezen. Paul 
heeft zijn Europese tour geannuleerd. Dit vanwege de slechte verkoop, in Europa, van zijn 
album 'Driving Rain'. Hij gaat nu meer optredens in Amerika doen. 
Meer weten, neem dan een kijkje op de site 
17/2/2002  
 
 
BOB WOOLER 
 
De begrafenis van Bob Wooler is maandag 18-02-02 om 13.45 uur. De uitvaart zal in St 
Nicholas Church in Liverpool gehouden worden, daar zullen enkel familie en vrienden bij aan 
wezig mogen zin. 
17/2/2002  
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VANILLA SKY 
 
Paul's 'Vanilla Sky' song is genomineerd voor een Oscar. De reactie van Paul hierop was: "Dit 
is fantastisch nieuws..... Het is een grote eer dat de Academy overwegen jou zou een prijs 
toekennen. Dit is iets wat elke liedjesschrijver nastreeft. Wij zijn onder de indruk en we 
willen iedereen bedanken die hier verantwoordelijk voor is. 
17/2/2002  
 
 
NIEUWE 'AHDN' DVD KOMT ERAAN 
 
In verschillende landen van Europa, waaronder Duitsland, is blijkbaar een nieuwe DVD met 
'A Hard Days Night' erop verschenen. Brian Cancemi vertelt dat het een paar extra dingen 
heeft, waaronder: een Miramax her-uitgave trailer in het Engels en Duits, een interview met 
Richard Lester. 
17/2/2002  
 
 
LENNON IS MIJN HELD 
 
"Ik heb een paar helden, maar als ik mij voor iemand moet dik maken, dan zeg ik......John." 
Paul's woorden werden aangehaald in het jubilerende blad 'Mojo'. 
'Maar ik moet erbij zeggen dat het net zo goed iemand anders van de Beatles had kunnen zijn, 
....of Elvis. Of Little Richard. Of Nat King Cole." 
Naar verluidt zegt Paul het volgende over Lennon, Wat ik bewonder in hem is zijn 
indrukwekkende talent, het weten, zijn moed en humor. Hij be‹nvloede mij heel erg." 
17/2/2002  
 
 
WORDEN ABBEY ROAD STUDIOS VERKOCHT 
 
EMI overweegt om zijn aandeel in HMV media te verkopen, welke ondermeer de Abbey 
Road studio's bevatten, dit vanwege economische omstandigheden, schrijft NME.com. 
De financial Times zegt dat het label dit jaar al twee maal een winst waarschuwing heeft 
gedaan en overweegt zijn aandeel in de HMV muziek winkels te verkopen. De schuld van het 
bedrijf is opgelopen œ1.1 miljoen. Afgelopen week maakte EMI bekend dat het al zijn labels 
wil onderbrengen bij Capitol en Virgin, dit om het te stroomlijnen en geld te besparen. 
17/2/2002  
 
 
THE BEATLES NOG STEEDS DE RIJKSTE 
 
Volgens een onderzoek, gedaan door het Heat Magazine, zijn de Beatles nog steeds de rijkste 
rock artiesten, schrijft Q magazine. Op de tweede plaats staat Elton John en op de derde komt 
Pink Floyd terecht, deze stond vorig jaar op de 16e plaats. 
17/2/2002  
 
 
 
 
 
TOUR GERUCHTEN 
 
Omdat toetsenist Gabe Dixon andere verplichtingen heeft wordt hij tijdens de 'Driving Rain 
USA Tour' vervangen door Paul "Wix" Wickens. Australi‰ en andere landen zullen aan de 
tour toegevoegd worden, dit zal waarschijnlijk in september 2002 plaats vinden, dan zal, 
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volgens de geruchten ook nog een tweede tour door USA worden toegevoegd. 
Verder zullen er twee repetitie concerten in Liverpool worden gegeven, dit zal eind maart 
2002 gebeuren. 
 
Verder is het Amerikaanse tourschema (ONDER VOORBEHOUD) vrijgegeven en dat ziet er 
als volgt uit: 
 
10 april, Los Angeles, CA, Staples Center  
12 april, Oakland, CA, Oakland Arena 
15 april, Seattle, WA, Key Arena 
17 april, Denver, CO, Pepsi Center 
19 april, Dallas, TX, American Airlines Center  
22 april, Chicago, IL, United Center  
24 april, Auburn Hills, MI, The Palace 
26 april, Toronto, ON, Air Canada Centre  
29 april, Atlanta, Ga, Phillips Arena 
1 May, Washington, D.C. MCI Center  
3 May, Philadelphia, PA, First Union Center  
6 & 8 May, New York, NY. Madison Square Garden 
10 May, Boston, MA Fleet Center 
 
De prijzen van de kaartjes lopen van $95 tot $185 (ca. EUR 110,- tot EUR 212,-) 
12/2/2002  
 
 
 
BOB WOOLER OVERLEDEN 
 
Voormalig discjockey van de (oude) Cavern club, Bob Wooler is overleden, op de leeftijd van 
76 jaar. 
Bob Wooler stond aan de wieg van The Beatles, hij organiseerde hun eerste optreden nadat ze 
terug waren in 1960 uit Hamburg, Duitsland. Ook heeft hij ze honderden malen aangekondigd 
in de (oude) Cavern club. 
8/2/2002  
 
 
JAMES RUSHWORTH OVERLEDEN 
 
James Rushworth is de man waarvan de Beatles, in 1963, hun Gibson gitaren kochten. Hij 
overleed op 88 jarige leeftijd, hij overleed een dag voor zijn 62tigste viering van zijn 
trouwdag. 
Rushworth was directeur van Rushworth's Music House, een 170 jaar oude zaak, welke hij 
sloot in 2000, hij was de vierde generatie in de zaak. Rushmore was ook voorzitter van de 
'Liverpool Playhouse Theatre'. Zijn oudste zoon, David zei het volgende: "Mijn vader heeft 
Liverpool op vele manier gediend, als zakenman, als muziekliefhebber, als leraar en als 
fondswerver voor het goede doel. Hij stond altijd klaar voor de stad. Hij was ontzettend trots 
op de associatie met de Beatles." 
8/2/2002  
 
 
MATON MASTERSOUND GITAAR 
 
Vele van jullie roepen nu meteen: "Da's een gitaar van George." En dat klopt. Deze gitaar 
word op 14 juni door Sotheby's in Olympia geveild. 
Harrison leende deze gitaar van een muziekwinkel om hem te gebruiken tijdens twee 
optredens van The Beatles in Blackpool en Liverpool. 
Volgens ingewijde heeft George er maar twee keer opgespeeld en men denkt dat hij geveild 
wordt voor een bedrag rond de œ40,000. (Heeft er iemand nog nieuwe sok met Euro's?) 
7/2/2002  
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HET PODIUM GERED 
 
Het podium waar John Lennon Paul McCartney in 1957 ontmoette is gered. Het voornemen 
was om het podium te slopen, tijdens een opknapbeurt van de St Peter's Church Hall in 
Woolton, maar dat is nu van de baan. Het wordt nu netjes uit elkaar gehaald, door de 
Gemeente Liverpool, en opgeslagen tot dat men er een vaste plek voor gevonden heeft. 
7/2/2002  
 
 
PAUL IN CONCERT 
 
Net terug van zijn optreden en het vertolken van zijn song 'Freedom' en het ge‹mproviseerde 
duet met football commentator Terry Bradshaw van het lied 'A hard days night', heeft Paul 
McCartney bekend gemaakt dat hij weer op tournee gaat. Hij begint medio april en het zal 
veertien steden in de USA en ‚‚n in Canada aan doen en het heeft de naam ' The Drivin' USA 
tour' meegekregen. "Ik ben erg opgewonden om weer op pad te gaan." Verder zegt Paul: "Met 
een nieuwe band en liedjes die ik nog nooit live heb gespeeld, maakt het nog spannender." 
In mei 2002 komt het hele spul naar Europa, waar hij op z'n minst vijf concerten geeft. 
Op het moment weten we nog niet waar, maar we houden u op de hoogte. 
5/2/2002  
 
 
GEORGE WORD NIET GERIDDERD 
 
Volgens de Liverpool Echo wordt George Harrison niet postuum geridderd. In een brief van 
William Chapman staat: De Minister President zal geen postume onderscheidingen in de 
Order of the British Empire aan recommanderen. Ik kan u verzekeren dat de regels niet 
veranderd zijn en wat er in de krant stond dat het ridderschap aan wijlen George Harrison zal 
worden verleend, is ver bezijden de waarheid." Een woordvoerder van de Minister President 
zegt hierover: "In de regels staat dat er alleen een postume onderscheiding geven kan worden 
na een moedige daad waarbij degene is komen te overlijden. 
5/2/2002  
 
BOB WOOLER ERNSTIG ZIEK 
 
Bob Wooler, de toenmalige presentator in de (oude) Cavern en welke op veel manieren kunt 
terug vinden in de geschiedenis van de Beatles, is ernstig ziek. Hij lijdt aan suikerziekte en 
hartproblemen, Wooler is naar het Royal Liverpool Hospital gebracht. Daar heeft hij van 
vrienden waaronder Paul McCartney beterschap wensen gekregen. 
Volgens zijn ex-vrouw Beryl Adams gaat zijn gezondheid snel achteruit. Maar pogingen om 
hem in een priv‚ kliniek te krijgen zijn op niets uitgelopen. "Priveklinieken zijn erg duur en 
hij heeft weinig geld." De voormalige Beatles manager Allan Williams zegt: "Als je bedenkt 
wat Bob Wooler heeft bijgedragen aan de Liverpoolse cultuur en muziekindustrie, dan is het 
verschrikkelijk dat men hem zo laat lijden. Gewoon terzijde gelegd om weggegooid te 
worden." 
5/2/2002  
 
 
HERDENKINGS CONCERT --toevoeging-- 
 
Het herdenking concert waar wij gisteren al over schreven, zal plaats vinden in het Liverpool 
Empire Theater, schrijven de Liverpool Echo en NME.com. Het zal een concert voor het 
goede doel worden, te weten, het Macmillan Cancer Relief Fund. Niel Aspinal laat via de 
Liverpool Echo weten dat Olivia en Dhani "Geroerd zijn door het idee." 
Mocht u er naar toe willen, de kaartjes gaan a.s. maandag 11-02-2002 in de verkoop de 
prijzen van de kaartjes zijn œ17.50 and œ12.50. En verdere informatie kunt u krijgen op het 
telefoonnummer in Engeland: 0870 606 3536. 
5/2/2002  
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PAUL IN CONCERT 
 
He, he, het is er toch van gekomen. Zoals Paul ons vorig beloofde. McCartney gaat dan toch 
op tournee. Eerst door Noord-Amerika, wat voor het eerst sinds tien jaar is. Hij zal daar in de 
belangrijkste steden spelen, te beginnen in een stad in Californi‰ en eindigen in New York. 
Daarna is Europa aan de beurt. Wanneer dat is? We houden u op de hoogte. 
4/2/2002  
 
 
HERDENKING CONCERT 
 
Er komt in Liverpool, Engeland een herdenking concert voor George Harrison. Dit is het 
enige herdenking concert dat in het gehele koninkrijk voor de voormalige Beatle gehouden 
wordt. Het concert staat gepland op 24 februari, wat zijn 59tigste verjaardag zou zijn. 
4/2/2002  
 
 
'the brains behind the beatles' 
 
LENNON & MCCARTNEY  
Een show over 'the brains behind the beatles'  
 
Nieuwe de la Mar Theater - Amsterdam  
Marnixstraat 404  
zo 17 februari - 20.15 uur  
 
Lees verder bij de ingezonden mededelingenrubriek I Want To Tell You 
Een recensie over deze show kunt u lezen in de sub-rubriek 'The long and winding road' onder 
de kop 'Lennon and McCartney', geplaatst op 14-11-2001. 
Little_Boy_Blue 4/2/2002  
 
 
GEORGE HARRISON ZAKT 
 
Enrique Iglesias heeft George van de eerste plaats van de Engelse hitparade gestoten. George 
zakt met 'My sweet Lord naar de 4 plaats en dit na ‚‚n week, jammer. 
«/2002  
 
 
FRANS BOEK OVER GEORGE 
 
Good old Jacques Volcouve (noot v.d. Red. Hij leeft nog. Jacques was vroeger voorzitter van 
de Franse Beatlesfanclub en in die hoedanigheid heb ik nog met hem gecorrespondeerd) heeft 
een boek over George Harrison geschreven. Het is (uiteraard) een boek in het frans geworden 
en heeft de titel 'George Harrison anthologie 1943-2001' meegekregen. De prijs van het boek 
is: EUR 17,- plus verzendkosten. Voor degene die het willen bestellen volgt hier het adres: 43 
bis boulevard Henri IV - 75004 Parijs - Frankrijk. 
Wilt u Jacques eerst eventueel mailen, dat kan, hier is zijn e-mail adres: jvolcouve@noos.fr 
 
Ringo «/2002  
 
 
Beatlesfanclub in poll op Top Clubs goede tweede! 
 
Dit bericht stond deze week op Top Clubs: 
 
Deze poll heeft gelopen van 25 jan 2002 t/m 31 jan 2002  
Welke Club wordt Club van de week en komt op clubhome als Club in de schijnwerper. 
De winnaar van de vorige poll is  

pagina 81 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



Come on Girls! 
Zie ook bij Club in de Schijnwerper 
 
Kies deze week uit de volgende Clubs 
 
- Reptielenopvangcentrum: 53% 
- recepten winkel: 6% 
- Beatlesfanclub: 41% 
 
34 van de 153 leden hebben gestemd. 
herkert.hetnet 31/1/2002  
Dexter_Holland «/2002  
 
PAUL ONTHULD US (POÓZIE) TOUR PLANNEN 
 
Paul McCartney zegt dat hij gaat toeren langs verschillende Amerikaanse stadions, hij zal dan 
ook wat van zijn po‰zie laten horen. 
Paul, die aankomende zondag, in de aan loop naar de Super Bowl, optreedt. Vertelde aan Fox 
News dat verschillende items zoals hij gedaan heeft in het Madison Square Garden wil doen. 
Tijdens het optreden van de Super Bowl zal Paul een versie van 'Freedom' laten horen, dat 
gearrangeerd is door zijn verloofde Heather. 
Hij zegt dat hij een mix van oude en nieuwe nummers zal spelen. Hij zegt zelf hierover: "Je 
moet de dingen in evenwicht brengen. We zouden bijvoorbeeld 'Baby's in Black' kunnen 
spelen, maar dan schreeuwen de fans dat ze ook 'She loves you' willen horen. Maar, dachten 
we, is 'Baby's in black wel te goed. En uit eindelijk hadden we gelijk. Je moet doen wat je 
leuk vind en wil doen. En alles bij elkaar, kunnen het natuurlijk niet alleen oude liedjes 
gespeeld worden, ik ben nog niet gepensioneerd." 
30/1/2002  
 
 
SKIBO CASTLE STAAT NIET OP DE LIJST 
 
Heather ontkend dat er plannen zijn om te trouwen op Skibo Castle. De geruchten gaan, dat 
het koppel in de lente op het Schotse landgoed zullen trouwen. Ze vertelde ook dat Paul een 
verlovingsring, gemaakt met Indiase saffieren en twee diamanten. 
Mills zegt dat het buiten kijf is dat zij zullen trouwen op het kasteel. Ze vertelde in de 
Amerikaanse tv show 'Entertainment Tonight': 'We trouwen niet op Skibo Castle. Als je naar 
alle geruchten luistert, heb je nog veel te leren." Heather ging verder met het loven van haar 
aanstaande met de woorden: "Hij is heel mild en vrijgevig. Ik zal natuurlijk niet over ons 
priv‚ leven praten omdat ik bang ben dat hij alles zal ontkennen, maar dat betekend niet dat 
hij dat hij niet de wereld voor mij is." 
Dan liet zij de ring zien en vertelde erbij dat hij die gekocht heeft toen ze een half jaar bij 
elkaar waren. 
30/1/2002  
 
 
MAG IK U VOORSTELLEN.....RONALD 
 
Zoals jullie misschien hebben gemerkt, is er een nieuwe medewerker tot onze gelederen 
toegetreden. Zijn naam is Ronald, zijn nickname is Raggie, en hij gaat de recensies van dvd's 
doen. Het enige wat ik nog kan zeggen is: "Welkom bij de Beatlesfanclub op HetNet". 
Hieronder stelt hij zich voor, Ronald aan jou het keyboard........ 
 
Hallo Beatleslui, 
 
Mijn naam is Ronald Geskus. Ik ben 53 jaar. Ik werk in het onderwijs; 
basisschool groep 8. Ik ben al 40 jaar Beatlesfan. Ik heb alle offici‰le en 
vele illegale cd's, ook van McCartney en Lennon. Mijn grootste hobby is de 
modelspoorbaan van TRIX EXPRESS. Hiervoor maak ik al 16 jaar een clubblad en ik ben 
tevens een van de oprichters van de TRIX EXPRESS Club. 

pagina 82 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



Ik zal proberen in de komende tijd enige DVD's van the Beatles te bespreken. 
27/1/2002  
 
LP/CD BEURZEN EN MARKTEN 
 
In de agenda staan, zoals u van ons gewend bent, weer de data van de diverse lp/cd markten 
en beurzen. Voor foutieve data kunnen wij niet instaan en mail of bel de locaties vooraf als u 
zeker wilt zijn dat het evenement door gaat. 
Veel zoek plezier en misschien komen we elkaar op ‚‚n van de markten tegen. 
27/1/2002  
 
 
BANKROVERS! 
 
Het management van een bank in Wisconsin, USA, heeft in de veronderstelling dat zij werden 
overvallen de politie gebeld. Het management sloeg alarm toen drie mannen gekleed in 
donkere kleren en zwarte zonnebrillen op, de bank binnentraden. Toen de politie arriveerden, 
hebben de mannen uitgelegd dat zij een Beatles tribuut band waren en dat ze even gestopt 
waren om een cheque bij de bank te incasseren. (Noot v.d. Red. Blues Brothers tribuut band, 
zou een beter omschrijving zijn) 
25/1/2002  
 
 
NOG EEN ONDERSCHEIDING 
 
Paul McCartney krijgt van Amnesty International in New York, USA aanstaande maandag 
(28-01-2002) een onderscheiding. Paul krijgt de onderscheiding voor zijn activiteiten ten 
opzichten van sociale onderwerpen, door middel van zijn muziek, zijn steun aan de 
dierenrechten, hongersnood leniging en het uitbannen van de landmijnen. "McCartney heeft 
constant zijn status als muzikant en publiek persoon gebruik om diverse sociale problemen 
onder de aandacht van een groot publiek te brengen." zegt William F. Schulz, directeur van 
Amnesty International USA. 
25/1/2002  
 
 
MEEST SCHOKKEND MOMENT 
 
Ananova schrijft dat in de lijst van de "Meest schokkende momenten in de rock 'n' roll". De 
moord op John Lennon op nummer 1 staat. Ook maakte hij een top 10 notering met de 
opmerking die hij in zijn Beatlestijd maakte namelijk "bigger than Jesus'. De volledige lijst 
word komende week bekend gemaakt op de site van VH1. 
23/1/2002  
 
 
WONDERWALL DVD 
 
Ja, gelooft je ogen niet, doe het maar wel, het staat er echt. Wonderwall is op dvd uitgebracht. 
Je kan hem kopen in een luxe box met alles erop en eraan, zoal een 120 pagina's dik boek, 
een reproductie van de filmposter en nog veel en veel meer. De prijs van de box is ca. 
zeventig Engelse ponden. Maar aan de kleine portemonnee is ook gedacht, de dvd is ook los 
verkrijgbaar voor ca. twintig Engelse ponden. Wilt u meer weten gaan dan naar de volgende 
site: Wonderwall 
23/1/2002  
 
 
THE CONCERT FOR NEW YORK CITY DVD 
 
Deze dvd wordt binnenkort uitgebracht, de versie waar we het hier over hebben is alleen 
(nog) verkrijgbaar als regio 1 versie. En dit staat op de achterkant van het kaft: 'E‚n nacht. 
E‚n plek. E‚n reden. Live opgenomen in de Madison Square Garden op 20 oktober 2001, The 
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Concert for New York City was de viering van sterkte, veerkracht en trots van New York en 
Amerika. Deze dubbel cd met bijna 5 uur aan opnamen, inclusief de 
supersterren-presentatoren, de beroemde korte films en de fantastische artiesten die keer op 
keer voor u optreden. 
 
Hieronder vindt u ook de volledige track-lijst van de bovenstaande dvd: 
 
DISC 1  
1. Program Start  
2. David Bowie -- "America" *  
3. David Bowie -- "Heroes" *  
4. Billy Crystal  
5. Senator Tom Daschle  
6. Billy Crystal and Al Quinones FDNY  
7. Bon Jovi "Livin' On A Prayer" *  
8. Bon Jovi -- "Wanted Dead Or Alive" *  
9. Bon Jovi -- "It's My Life" *  
10. Mark Wahlberg  
11. Jay-Z - "Izzo (H.O.V.A)" +  
12. Billy Crystal with Matt Long FDNY  
13. Goo Goo Dolls -- "American Girl" *  
14. Susan Sarandon and Everald Taylor NYPD  
15. Leonardo DiCaprio and Robert DeNiro  
16. Martin Scorsese -- "The Neighborhood" (Short Film)  
17. Billy Joel -- "Miami 2017 (Seen The Lights Go Out On Broadway) +  
18. Billy Joel -- "New York State Of Mind" +  
19. Will Farrell -- "W"  
20. Chris Kattan  
21. Destiny's Child -- "Emotion" *  
22. Destiny's Child -- "Gospel Medley" *  
23. Harrison Ford and Michael Gerbasi NYPD  
24. Eric Clapton (featuring Buddy Guy) -- "I'm Four Hoochie Coochie Man" *  
25. Christy Turlington  
26. Ed Burns -- "Lovely Day" (Short Film)  
27. James Lipton  
28. Adam Sandler - "Operaman" *  
29. Meg Ryan and Stackpole family  
30. Backstreet Boys -- "Quit Playing Games (With My Heart)" +  
31. David Spade  
32. Melissa Etheridge -- "Come To My Window" *  
33. Melissa Etheridge -- "Born To Run" *  
34. Halle Berry  
35. Spike Lee -- "Come Rain or Come Shine" (Short Film)  
36. John Cusack and "Heroes"  
37. The Who -- "Who Are You" *  
38. The Who -- "Baba O'Riley" *  
39. The Who -- "Behind Blue Eyes" * **  
40. The Who -- "Won't Get Fooled Again" *  
 
DISC 2  
1. Program Start  
2. Governor George Pataki  
3. John Cusack  
4. Woody Allen "Sounds From The Town I Love" (short film)  
5. Mike Myers with Eric Rodriguez FDNY  
6. Mick Jagger and Keith Richards -- "Salt of the Earth" *  
7. Mick Jagger and Keith Richards -- "Miss You" *  
8. Howard Stern  
9. "I'm A New Yorker" (short film)  
10. Julia Stiles and Mark Grillo NYPD  
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11. Senator Hillary Clinton  
12. Jerry Seinfeld "The Greatest City On Earth" (short film)  
13. Bill Clinton  
14. James Taylor -- "Fire And Rain" *  
15. James Taylor -- "Up On The Roof" *  
16. Michael J. Fox and Mike Moran FDNY  
17. Mayor Rudy Giuliani  
18. Jimmy Fallon -- "80's Medley"  
19. Jon Bon Jovi  
20. Kevin Smith "Why I Love New #%!&@ York" (short film)  
21. John Mellencamp -- "Peaceful World" +  
22. John Mellencamp (featuring Kid Rock) -- "Pink Houses" +  
23. Firefighter Tributes  
24. Hillary Swank and Earl Holland NYPD-EMT  
25. Five For Fighting -- "Superman (It's Not Easy)" *  
26. Billy Crystal  
27. Sports Stars  
28. Natalie Portman with Sal D'Agostino FDNY  
29. Elton John -- "I Want Love" + **  
30. Elton John -- "Mona Lisas and Mad Hatters" +  
31. Elton John and Billy Joel -- "Four Song" + **  
32. Richard Gere  
33. Ric Burns -- "New York: A Documentary Film" excerpt (short film)  
34. Salma Hayek  
35. Jim Carrey  
36. Paul McCartney -- "I'm Down" +  
37. Paul McCartney -- "Yesterday" +  
38. Paul McCartney -- "Freedom" + **  
39. Paul McCartney -- "Let It Be" +  
40. Paul McCartney -- "Freedom (finale)" +  
 
** bonus materiaal, dit staat niet op de dubbel cd met dezelfde titel. 
22/1/2002  
 
 
FANS HEBBEN HET GEFLIKT 
 
Volgens Ananova staat George Harrison, na een afwezigheid van 31 jaar, weer bovenin de 
hitlijsten. Zijn single 'My Sweet Lord' begon een tweede strijd om de top, nadat het was her- 
uitgegeven en dat is gelukt. De single positie maakt ook historie omdat het de eerste keer is 
dat de ene overleden artiest een andere overleden artiest van de eerste plaats stoot. 
Maar ook in Nederland preken we een woordje mee (zoals dat zo mooi heet). Want vanaf 
maandag is de single op Radio 2 elk uur te beluisteren. 
20/1/2002  
 
 
PAUL EN ELIZABETH 
 
Billboard.com schrijft dat Paul McCartney samen met Eric Clapton en Mick Jagger op het 
Gouden jubileum van Koningin Elizabeth zullen optreden. Het evenement word in juni 2002, 
op het grasveld voor Buckingham Palace gehouden. De koningin viert dan de vijftigste 
verjaardag als Britse vorstin. Verder zal Sir George Martin akte de pr‚sence geven als 
dirigent. 
20/1/2002  
 
 
LIJSTJES --toevoeging-- 
 
In de Billboard uitgave van 26 januari 2002, staat George Harrison met 'All Things Must Pass' 
in de Internet Sales Chart op de zevende plaats, vorige week stond hij op 8. Het album 
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'America: Tribuut To Heroes', waarop 'Imagine' staat, is op plaats 8 terecht gekomen. Dan 
komen we bij het album 'I Am Sam' terecht, dat is het album met Beatles-covers, dit komt 
nieuw binnen op plek 18. In de Billboard Pop Catalogue Chart staat 'All Things Must Pass' op 
nummer 6 en het Beatles album Abbey Road staat in deze zelfde lijst op 18 en is 12 maal 
platina. 
We hebben ook nog de Billboard Top 200, daar is het album '1' van de Beatles gezakt naar 
plaats 94, het album 'I Am Sam' op de vijfentwintigste plek nieuw binnen. Het kerstalbum 
'Now That's What I Call Christmas', welke onder andere de nummers: 'Happy Xmas(War Is 
Over)' van John Lennon en 'Wonderful Christmas Time van Paul McCartney, zijn 
gecertificeerd met 4 maal platina 
Op de Amazon.com lijst staat de her-uitgave van 'My Sweet Lord' momenteel op nummer 57 
en in de CDnow Oldies lijst staat deze single op nummer 14. Volgens de mensen die het 
weten kunnen, staat 'My Sweet Lord' volgende week, in Engeland, op de eerste plaats. 
18/1/2002  
 
 
FLUITJE VAN EEN CENT 
 
Paul vertelde aan roddeljournaliste Liz Smith hoe hij de song voor de film 'Vanilla Sky' 
maakte. 
"Alles wat ik gedaan heb is veertig minuten naar de film kijken om tot het oordeel te komen 
dat Cruis het onderste uit zijn acteer prestaties haalde, en ik vond dat Cameron Diaz en 
Penelope Cruz ook een grootse prestatie leverden. Ik ben heel opgewonden dat het 
genomineerd is voor een Golden Globe." 
18/1/2002  
 
 
VERJAARDAG 
 
Paul en Heather, op vakantie in India, hebben op een woonboot in de buurt van snelweg naar 
Kumarakom, de verjaardag van Heather gevierd, schrijft de Indian Expres 
16/1/2002  
 
 
CD SINGLE 'MY SWEET LORD' 
 
De her-uitgave van 'My Sweet Lord' verkoopt zo goed, dat hij volgende week op nummer 1 
staat in de diverse hitlijsten, schrijven Ananova, Reuters en NME.com. Hij verkoopt beter 
dan zijn naaste belager, Pink's "Get The Party Started", met 3000 stuks meer. De single is 
maandag in Engeland, en dinsdag in Amerika uitgebracht. HMV zegsman Gennaro Castaldo 
vertelde aan NME.com: Als een single voor het goede doel, kopen niet alleen George 
Harrison en Beatlesfans deze single, maar het gaat breder, ook ander publiek kopen deze 
single als een aandenken. Het is ook een oude song en ik verwacht veel dat hij veel op de 
radio gedraaid zal worden, verder word hij gegarandeerd goed door de media gecoverd. Al 
met al, deze single heeft hitpotentie in zich en het lijkt mij gek dat het geen nummer 1 hit 
wordt. Als hij dit doet dan stoot hij een andere postume hit van de troon namelijk Aaliyah's 
"More Than a Woman." 
16/1/2002  
 
 
PAUL TREED OP 
 
Paul gaat opgetreden als premiŠre van de Super Bowl op 3 februari 2002. Het concert zal 
opgedragen worden aan de reddingswerker-helden van 11 september 2001. De uitzending kan 
bekeken worden door meer dan 130 miljoen mensen in Amerika en verder 800 miljoen 
mensen wereldwijd. 
16/1/2002  
 
 
HERUITGAVE 'MY SWEET LORD' 
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Als het goed is ligt sinds gisteren (14 januari 2002) de cd-single 'My Sweet Lord' bij uw 
platenboer in de bak.  
De single van de voormalige Beatles, welke in november overleed, na een lange strijd, aan 
kanker. Deze single is uitgebracht omdat het publiek hierom vroeg en de opbrengsten gaan 
naar het goede doel, te weten het Material World Foundation, dat door George zelf in 1973 is 
opgericht. Deze stichting richt zich wereldwijd op kinderen die in armoede zijn vervallen. 
De single stond in 1971 vijf weken in de lijsten en het was het eerste solo nummer van een lid 
van de Beatles. 
Voor een foto van het hoesje, kijk dan in het fotoalbum, Cd covers George Harrison, Cover 
My Sweet Lord. 
15/1/2002  
 
 
HANDAFDRUK PAUL 
 
Zesendertig beroemdheden waaronder Paul McCartney, Sir David Attenborough, Twiggy 
Lawson, Joanna Lumley ("Absolutely Fabulous," "The New Avengers"), Phil Collins, Britt 
Ekland, Wendy Richard MBE, Helena Bonham Carter en Hayley Mills, hebben een 
handafdruk op een kunstwerk met tekeningen van egels gezet. Deze kunstwerken worden ten 
behoeven van natuurfondsen geveild, schrijft Ananova. 
De veiling duurt voort tot 25 januari 2002 en meer informatie kunt u vinden op: 
http://www.wildlifetrust.org.uk/surrey/News/Hedgehog/Auction.htm. 
Voor een foto van Paul's kunstwerk, kijk dan in fotoalbum, Today, HandprintPaul. 
15/1/2002  
 
 
AUTOBIOGRAFIE 
 
De autobiografie van George Harrison, 'I me Mine' word door de uitgevers Simon And 
Shuster in februari 2002 opnieuw uitgebracht. Het boek zag in 1980 voor het eerst het 
daglicht en was verscheidene jaren uitverkocht. 
Het boek bevat de teksten van de songs die Harrison schreef en zijn herinneringen hoe zij 
geschreven werden. 
15/1/2002  
 
 
FOOTBALL 
 
Tijdens de Amerikaanse Super Bowl word er en commercial uitgezonden van de belasting 
adviseurs H & R Block. Deze commercial bevat onder andere het Beatleslied.......Taxman. 
(Noot red. Hoe origineel) 
15/1/2002  
 
 
VANILLA SKY 
 
De song 'Vanilla Sky' heeft tijdens de "Golden Globe Award" uitreiking, ook een prijs 
gekregen. De song won een 'Broadcast Critic's Award' voor het beste liedje, volgens Reuters. 
Paul, want van hem is deze song, moet de prijs wel delen met Enya, die hem kreeg voor de 
muziek uit de film 'The Lord of the Rings'. 
14/1/2002  
 
 
beelden nieuwe clip van George op TV 14/1 
 
Een allert lid attendeerde ons op het volgende: 
 
Beelden van de nieuwe videoclip van  
George Harrison worden vertoond door RTL 4  
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op maandag 14 januari bij het programma RTL Boulevard om 18.30  
Om 23.45 volgt op de zelfde zender een herhaling.  
 
Bedankt Dr. Robert! 
Little_Boy_Blue 13/1/2002  
 
 
LIJSTJES --vervolg-- 
 
Zoals ik al eerder vermelde, het is de tijd van de......juist ja, lijstje en hier komt er weer ‚‚n. 
In de Billboard uitgave van 19 januari staat het Beatles album '1' op plaats 60 terwijl het 
vorige week nog op 68 stond. 'All things must pass' van George Harrison gaat jammer genoeg 
van plekkie 1 naar beneden, naar 8 op de Internet Sales chart, maar in de lijst Pop Catalogue 
van Internet Sales klimt hij naar de 6e plaats. 
Ook 'Spin magazine' heeft een listje gemaakt, dit blad is de moderne uitgave van wat 'Rolling 
Stone' in de latere zestiger jaren was. En jawel hoor, de oudjes doen het goed bij de jonkies 
(zei opa), want 'The Beatles' werden als beste groep aller tijden door hen gekozen van een lijst 
van 50 beste bands.. 
De Top 10 ziet er als volgt: 
1. THE BEATLES 
2. RAMONES 
3. LED ZEPPELIN 
4. BOB MARLEY & THE WAILERS 
5. NIRVANA 
6. PARLIAMENT/FUNKADELIC 
7. THE CLASH 
8. PUBLIC ENEMY 
9. THE ROLLING STONES 
10. BEASTIE BOYS 
Ringo 12/1/2002  
 
 
POP MILJARDAIR 
 
Volgens het blad 'The Age' en de BBC is Paul McCartney de eerste pop miljardair. De The 
Sunday Times schat Paul in voor een slordige 1 miljard Amerikaanse dollars. Paul reageert 
hierop met de opmerking: "Ik ben er zeker van dat ze die lijstjes leuk in elkaar knutselen". 
12/1/2002  
 
 
Gaat het (eventuele) kind van W.A. en Maxima Ringo heten? 
 
In Het Parool van 11 januari 2002 stond het volgende opmerkelijke bericht: 
 
, Helena, Wilhelmina, Willem, Lodewijk. De meeste Nederlanders hebben een serieuze, 
statige naam in gedachten voor een eventueel kind van Willem-Alexander en M xima. 
Enkele maanden geleden schreef een Amsterdams merkenbureau een opvallende wedstrijd 
uit: wie raadt hoe de eerste nakomeling van het paar gaat heten. Minder realistische 
inzendingen zijn Videeltje (verwijst naar generaal Videla), Maximus, Willibrord (Frequin?), 
Paulette (Schr”der, naar WA's ex?), Ringo (Starr?) en Augusto (Pinochet?). Ook kwamen er 
modernere namen binnen als Julian, Maarten, Diana en Carmen (wellicht naar de moeder van 
M xima). Woordvoerder Kist van het merkenbureau is stellig: "Persoonlijk gok ik op Emma." 
Little_Boy_Blue 12/1/2002  
 
 
Ron Wood's eerbetoon aan George Harrison 
 
Ronnie Wood (bekend van Rolling Stones en Faces) hield onlangs audi‰ntie omdat hij recent 
zijn zevende solo-album uitbracht: Not For Beginners. En die moet even flink onder de 
aandacht worden gebracht. Interviews, een diner met familie en pers, de volgende dag een 

pagina 88 van 90

22-12-2006file://E:\Alle Websites\Beatlesfanclub\nieuwsarchief\nieuws 2002.htm



showcase en dat alles afgeblust met een after-party. 
In de showcase staat hij stil bij zijn vriend George Harrison. Hij speelt Far east man, dat ze 
samen schreven in 1974 en onder andere te vinden is op het album DARK HORSE 
(1974/George Harrison).  
En hij gooit er nog een Jealous guy achteraan, het lied van die andere overleden Beatle, John 
Lennon. ,,Geweldige liedjes van geweldige mensen. Ja, ik kom in een periode dat ik vrienden 
moet missen. Maar Rod Stewart leeft nog, en Mick. Toch?`` 
Little_Boy_Blue 10/1/2002  
 
 
Radio 2 CD: Jools Holland - Rhythm & Blues 
 
Radio 2 CD van de week is momenteel: Jools Holland - Rhythm & Blues . 
Op deze cd ook de compositie van George Harrison "Horse to the Water", dat Jools en George 
samen opnamen. Dit nummer, een heel herkenbare Harrison song met prachtige vocalen en 
slide gitaar van George, is deze week regelmatig te horen op Radio2. 
Little_Boy_Blue 8/1/2002  
 
 
George op TV 5/1 en 7/1 op NDR Fernsehen 
 
Voor wie NDR kan ontvangen: 
 
5-1-2002 13:25 - 13:55 George Harrison - Der sanfte Beatle (NDR Fernsehen) 
Documentaire / Portret 
 
7-1-2002 00:00 - 00:30 herhaling op de zelfde zender. 
Little_Boy_Blue 4/1/2002  
 
 
WAAR IS HET NIEUWS! 
 
Ja, waar is het nieuws? Dat is niet weg, maar dit is opgenomen in het jaaroverzicht 2001. Dat 
u kunt downloaden in de rubriek "Bestanden" daar staat in de subrubriek 'Archief' onder de 
kop "BOHN_jaaroverzicht 2001" alles wat er in het afgelopen jaar met de (solo)Beatles is 
gebeurd. 
Rest mij nog te zeggen: "Het allerbeste voor 2002 
4/1/2002  
 
 
LIJSTJES 
 
Rondom deze tijd komen de lijstjes weer te voorschijn en wij doen daar lustig aan mee. 
In de Billboard van deze maand staat 'All Thing Must Pass' van George Harrison staat met zes 
maal platina op de eerste plaats van de Internet Verkoop Lijst. In de Pop Catalogus Lijst staat 
hetzelfde album op de tiende plaats, vlak daarachter staat het album 'The Best Of George 
Harrison' op nummer 11. Het album 'One' van The Beatles staat op 68, met acht maal platina. 
Dan het album 'Now that's What I Call Christmas' met de songs 'Happy Xmas' van John 
Lennon en 'Wonderful Christmastime' van Paul mcCartney, deze staat op 11 in de Internet 
Verkoop Lijst. 
Dan heeft de Firma Vizzavi ook een lijst met de grootste pop idolen aller tijden uitgebracht 
en daarin staan de Beatles op de vierde plaats. Cliff Richard staat op 1 en Elvis Presley op de 
tweede plaats, Robin Williams kwam op de derde plaats terecht. De rest van de Top 10 ziet er 
als volgt uit: 5 Madonna; 6 Frank Sinatra; 7 John Lennon; 8 Freddie Mercury; 9 Michael 
Jackson; 10 Elton John. 
3/1/2002  
 
 
THE CONCERT FOR NEW YORK DVD 
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The Concert for New York DVD zal op 29 januari 2002 in de winkel liggen en het bevat 
onder ander vier liedjes die niet op de cd staan, waaronder de twee versies van Paul's liedje 
'Freedom' schrijft Billboard. Evenals de cd, zal 'From A Lover To A Friend' en "Lonely Road' 
niet op de dvd staan. De andere nieuwe tracks zijn: 'Behind Blue Eyes' gespeeld door The 
Who, Elton John's 'I Want Love' en Elton's duet met Billy Joel 'Four Song'. De dvd zal ook de 
korte filmpjes bevatten die tijdens het concert te zijn waren. 
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