IAN ANDERSON
Ahoj všichni. Díky za návštěvu aktualizovaných stránek IA/Tull. Mají nový vzhled a pár novinek ke
zpříjemnění roku 2017. Data turné se přidávají průběžně, tak, jak se uzavírají smlouvy s promotéry a
lístky jdou do prodeje. Našim přátelům v Severní Americe jsou určena letos tři turné, takže sledujte
stránku jejich dat. Letos v dubnu navštívíme Austrálii a Nový Zéland a budeme mít mnoho vystoupení
v různých evropských zemích.
Některé koncerty budou v plné produkci – s videoplátnem a speciálními efekty – a některé budou
přímočará výběrová vystoupení, tam, kde videoplátno není možné. Materiál, který budeme hrát, je
sbírkou nejznámějších klasik Tull spolu s několika málo hranými kusy. Ale představení se bude čas od
času měnit, a to podle přibývající četnosti vystoupení, podle ostatních vystupujících, podle festivalů
atd.
V březnu vyjde nové album se smyčcovým kvartetem - The String Quartet Album (více zde na webu) a
také jdeme za pár týdnů do studia nahrávat nové písně na nové studiové album, které vyjde patrně
počátkem roku 2018.
Také se blíží vydání remixovaného a nově zabaleného alba Songs From The Wood, na kterém již pracují
lidé u vydavatele Warners Music. Steven Wilson se opět ukázal za svým iMacem jako mistr mysli, mistr
sluchu a mistr prstů, ženouc Logic tou změtí barevně označených nahrávek a jejich částí. Je úžasné, že
jsme našli jistý dosud nevydaný materiál a další verze některých vydaných věcí, takže půjde o
opravdový zlatý důl pro tullí maniaky. Ať už vás přitahuje cokoli.
Bolí mě prsty od spousty relativně vzácného hraní na kytaru – to jak dokončuji psaní posledních kousků
nového studiového alba. A bolí mě hlava od toho, jak se trápím s texty – mnohé z nich jsem napsal v
posledních měsících – a se složitostmi hudby, když se snažím, aby ladila a zároveň byla různorodá a
kontrastní.
V prosinci jsou na programu vánoční koncerty v katedrálách v Durhamu a v Bradfordu. Možná jeden či
dva taky jinde, pokud se dohodneme na datech.
Takže, užijte si nádherný rok 2017 a přeji nám všem vše nejlepší – ať už nás čeká dopad “Brexitu” a
výsledek evropských voleb, nebo kočírování nesnadného vztahu s novým kontroverzním americkým
prezidentem. Vzrušující časy. Ale pro mnohé z nás ze špatného důvodu. Ať ta naše dobrá lodice Země
neuvízne na skalnatém pobřeží populismu, extremismu, netolerance a nenávisti.
Existuje spousta dalších rizik, kterým musíme čelit, takže nasaďte svůj nejlepší úsměv, nastavte tvář
větru a myslete na někoho, koho máte rádi. Bude mému nezvedenému zeti hrozit skvěle zpodobněný
Negan v Živých Mrtvých, nebo znovu nasadí obvyklou snadnou roli? Získá Daryl zpátky svou eleganci,
rovnováhu, bezchybné chování a nakope někomu zadek? No, ať je to, jak chce. Musím někdy vzít domů
Ricka Grimese na koupenou večeři, aby mi prozradil, jak tahle řada seriálu skončí. Ne, že by mi to říkal
s nadšením. Jalfrezi z královských krevet a k tomu Tarka Dal by nebyly marné. Pokud to zaplatí on, že…
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