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60. léta v populární hudbě

 po Elvisovi, kdy tisíce mladých propadli rokenrolu se popová mánie nezastavila. Začátkem 60.let 
všichni z popu bláznili. Jenom v Británii prý bylo asi deset tisíc skupin. Všechny samozřejmě 
nemohly uspět, ale mnoho z nich se proslavilo – Rolling Stones, Kinks, Who. Vznikaly časopisy 
s fotografiemi hvězd a články o jejich životě, otevíraly se nové obchody s gramodeskami, začaly se 
vysílat nové televizní programy, které představovaly nové skupiny. Z módy mládeže se stal velký 
byznys. Fenoménem se stali Beatles.

Beatles

   Byli tak slavní, že kolem této kapely r.1963 propuklo šílenství =  bítlmánie. 
   V r.1957 se v Liverpoolu John Lennon potkal s Paulem McCartneym a zeptal se ho, zda-li s ním 
nechce hrát ve skupině Quarrymen. Skupina během let několikrát  změnila jméno, členy i  repertoár.
    V r. 1962 si začali říkat Beatles, ale konkurz u velké nahrávací společnosti v Londýně jim moc 
nevyšel. Jako manažer se jim nabídl Brian Epstein a první singl Love Me Do jim vychází v říjnu 
1962 a v kapele již hrají John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr.   
     V r.1963 jim vychází další singl Please Please Me a okamžitě vylétl na čelo žebříčků, další singl 
to samé a bítlmánie se šíří Británií. Na konci roku měli, kromě dvou singlů na prvním místě, v 
britské TOP 20  šest svých desek najednou.
    Roku 1964 měli turné po Spojených státech,jejich singly obsadily pět prvních míst americké 
hitparády, vystupovali v americké televizi a bítlmánie se rozšířila do světa.
    V r. 1966 přestali živě koncertovat, protože publikum bylo tak hlasité, že se hráči vzájemně 
neslyšeli.
     Pro mnoho lidí je jejich nejlepším albem Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club Band z r. 1967.
     V . r. 1970 odešel ze skupiny Paul McCartney a ostatní se dohodli, že se společným hraním 
skončí.
 


