FANBOOK
Ještě pár informací k publikaci, kterou jsem několikrát propagoval😊
Pokud jste si pořídili knižní DVD vydání alb Jethro Tull a poctivě jste si prohlíželi i text,
možná jste narazili na poděkování za spolupráci při jejich tvorbě, a to konkrétně The
Boy Scout Manual and The Jethro Tull group. A to jsou právě autoři této publikace.
V roce 2014 byl Pat Kent, jako celoživotní fanoušek Jethro Tull, osloven k napsání
knihy o JT.
Společně s přáteli vytvořili online prezentaci známou jako ‚The Jethro Tull Group‘
(www.jethrotullgroup.com), která má v současnosti přibližně 10 000 členů na
Facebooku a dalších platformách sociálních médií. A pustili se do shromažďování
sbírek, nahraných děl, videí a různých upomínkových předmětů v rámci bezplatného
online zdroje skupiny „The Boy Scout Manual“.
Knihy jsou neoficiálními dokumenty obsahujícími pohled fanoušků na historii kapely s
přihlédnutím k přínosům hudebníků jako kolektivu. Obsahují také přehled memorabilií,
fotografií a celosvětovou diskografii. Historie pokrývá dobu od roku 1964.
První díl – ‚Spin me back down the years‘ – cca 800 stran - je o historii kapely, jak ji
vypráví Pat Kent s příspěvky Charlieho Kenneyho, Erina Warda a dalších fanoušků,
kteří podrobně popisují některé ze svých vzpomínek. Dlouhé rozhovory s Martinem
Barrem a Dee Palmer a další příspěvky od Petera Johna Vetesse, Dona Aireyho,
Eddieho Jobsona, Andyho Giddingse, Clivea Bunkera a dalších.
Druhý díl – „The Boy Scout Manual“ – cca 600 stran - bude obsahovat další snímky
vzácných památek, fotografie, mnohé dříve neviděné, vybrané z jejich vlastních sbírek
a také od renomovaných fotografů. Tento svazek bude také obsahovat biografie
některých klíčových členů a vhled do uměleckého díla Jeffreyho Hammonda po
Tullech spolu s komplexním pohledem na celosvětovou sbírku singlů atd.
Každý díl ve formátu12” x 12” bude k dispozici jako standardní vydání (hardback –
3202,- Kč a softback – 1441,- Kč) a jako rozšířená edice Deluxe (4003,- Kč). Verze
Deluxe bude v prezentační krabici spolu s reprodukčními letáky, plakáty, průkazy a
fotografickými upomínkovými předměty. Edice bude také obsahovat vinyl Clivea
Bunkera s nahrávkou z roku 1968 s „Clive Bunker & Friends“.

