BZUKOT JAKO VUVUZELA
(vlog z 13. července 2010)
Jak se všichni máte? Je trochu pozdě, ale je tady vlog, který jsem o víkendu
slíbil.
Kde bych měl začít?
Ok, to nejdůležitější. Tímto bych chtěl vám všem oznámit, že hudební část
alba je hotová… FINITO. Jsme hotovi. Nahrál jsem svůj poslední vokál. Orchestr
je hotový. Hudebníci skončili. Před třemi dny jsme začali mixovat. Takže… zní to
zvláštně, ale míříme do finále. A můžu vám říct bez jakýchkoliv pochyb, že jsem
na tento projekt tak pyšný, jak jsem ještě nikdy nebyl. Do tohoto alba jsem vložil
svou krev, pot a slzy. Objevily se tam frustrace. Byl to, jak jsem už zmínil
v jednom z mých předešlých vlogů, dost bouřlivý rok, ale lidi, já se cítím tak dobře. Je to moje splacení dluhu a já upřímně
doufám, že si to užijete. A prostě vím, že tohle bude fantastický rok. A pro ty z vás, kteří se ptají, jestli to vyjde ještě před
koncem roku, určitě!! Tedy za pár měsíců. Bereme v úvahu podzim, který by byl skvělý. Přesný termín přijde hned, jakmile
ho budeme znát. Musíme udělat výtvarnou část, obal apod. Po dokončení hudby a mixování to trvá pár měsíců, než
dostanete výsledné dílo ven. Tolik se mi ulevilo, že hudba je už hotová. A to by k tomu bylo pro tuhle chvíli všechno.
Pokud jde o cestování, důvodem proč jsem nyní v New Yorku, je hledání bytu. Rozhodl jsem se, že budu napůl žít v New
Yorku, což je pro mě vzrušující, protože žít v New Yorku byl můj sen od té doby, co jsem tady byl poprvé jako teenager.
Takže, měl jsem tady nějaké schůzky a dodělávky dalších uměleckých věcí, a taky jsem se tak nějak poohlížel okolo, kde
bych mohl bydlet. Našel jsem si místo a jsem nadšený. Všechno se to zjednoduší, co se týče cestování do zahraničí. Méně
toho nalítám, než kdybych byl v LA, protože velkým krokem tohoto alba bude i mezinárodní část. Chystám se do Evropy,
Austrálie, Jižní Ameriky, Asie… budu… zmínil jsem všechny? Do Kanady, všude. Takže tohle pro mě bude takové centrum.
Co ještě? Gratuluju Španělsku a upřímnou soustrast Nizozemsku. Mám fantastické fanoušky v obou zemích, takže jsem
nebyl na ničí straně. Oba týmy hrály velmi, velmi dobře. Rozhodčí byl, myslím, trochu blázen do karet, nenechal hráče, aby
hráli, tak jak by měli, ale celkem vzato gól, který rozhodl, byl dobrý, takže velká gratulace všem mým španělským
fanouškům.
Co dál, lidi? Vím, je toho ještě hodně, co bych vám mohl sdělit, ale hlavní věcí je, že jsem vás chtěl pozdravit a říci, že
hudba je už hotová a… oh… Glee. Byl jsem v závěrečné epizodě v Glee… díky, že jste to sledovali… jako porotce spolu
s Olivií Newton-John, která je… a je to vlatně zábavná historka. Byl jsem dneska na obědě s Davidem Fosterem tady
v hotelu a mluvili jsme o Olivii Newton-John, jak jsem ji poprvé potkal na charitativní akci, kterou doma David pořádal
někdy v roce 1998. A já jsem byl… táta má videozáznam, jak sedím s Olívií na zkoušce a ona se nahne a řekne: „Ty máš
opravdu pěkný hlas. Už s tebou David podepsal smlouvu?“ A já řekl: „Oh, ne. Nevím, jestli se tohle někdy stane.“ A ona
odpověděla: „Neboj. Jsem si jistá, že ano.“ A tohle video mám pořád. Směju se, protože teď spolu hrajeme v Glee…
v závěrečném díle vypadáme jako kreténi. Jak jsem řekl, byla zábava hrát opak sebe sama. Natáčení jsme si opravdu
užívali. Účinkující jsou mimořádně talentovaní. Mám vůči nim hodně respektu a vůči všemu, co do tohoto projektu vložili.
Jsem šťastný za všechny ty nominace, které obdrželi. Moc mě potěšilo a bylo mi ctí být malou součástí toho všeho. Takže
díky, lidi, že jste se dívali.
A je to. Tolik novinek. Mám velké oznámení, co se týče nadace. Děláme nějaké změny a chci se na ni teď trochu víc
zaměřit. Chystám se už brzy odhalit její nové jméno. Není to proto, že by se mi nelíbilo moje jméno, ale chci, aby to byla
nadace, která se bude rozvíjet, i kdybych zmizel z povrchu zemského. Takže jsem pro ni navrhl dobré jméno a misi, která se
pro ni nádherně hodí, takže si myslím, že to každého potěší. Doufám, že vás to těší tak jako tak. Teď máme v úmyslu
předělat webovky. Měl jsem tolik vzrušujících setkání s mým managementem a jsme v tom všichni. Všichni jsou nadšeni. Já
jsem téměř před výbuchem, protože tenhle rok byl o trpělivosti, jak pro mne, tak pro vás, a je vzrušující vidět, že už je to
tady.
Oh… natočil jsem film. Jmenuje se Crazy, Stupid, Love. A opět, nevím, proč vždycky hraju pitomce. V Glee jsem hrál tak
trochu trhlou verzi sebe sama a v tomto filmu hraju opravdového, opravdového…hm…kreténa jménem Richard.
To je tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Ale je to zábava. Hodně se toho děje.
To je vše. Zrovna jsem měl kávu, asi si řeknete, a s tím vás tady zanechám.
Dobře se vyspěte, skvělý zbytek týdne. Další oznámení určitě přijdou. Do té doby díky, že mi dopřáváte to potěšení
a čtete mé tweetování ve 3 hodiny ráno.
Pa.

BUZZING LIKE A VUVUZELA
(vlog of July 13, 2010)
What’s up, everybody? It’s a little late, but here’s my vlog as promised this
weekend.
Where should I begin?
Okay, top of the list. I would hereby like to announce to all of you that the
musical portion of the album is done… FINISHED! We are done. I’ve pretty much
recorded my last vocal. The orchestra is finished. The musicians are finished. We’ve
started mixing three days ago. So… It feels strange to say it, but we’re just about
finished! And I can tell you without a shadow of a doubt that this is the most proud
I have ever been of any project that I have ever made. I have put my blood, sweat
and tears into this record. There have been some frustrations. It has been as I have
shared with you in my other vlogs that… a kind of tumultuous year, but man, I am feeling so, so good about the music.
That has been my redemption and I sincerely hope you guys enjoy it too. I just know that it is going to be an amazingly fun
year! And for those of you asking if it will be out before the end of the year, definitely! With a couple of months to spare.
We’re looking at the fall, which is great. Some exact dates coming as soon as we have them. We have to do artwork and
packaging and stuff like that. It’s a few months after the music and the mixing is finished, you know, before you can get
the product out there. But I am just so relieved that the music is done. Anyway, that is enough about that.
Speaking of traveling, the reason I am in New York, I am apartment hunting. I have decided I am going to live in New
York halftime, which is thrilling to me, because it has been a dream of mine to live in New York since my first time coming
here when I was a teenager. Uhm, and so, I’ve been here kind of having meetings and finishing some other artistic stuff,
and also just kind of looking around and seeing where I want to live. And so, I found a place and I’m very excited, and it’s
going to make it a lot easier with a lot of the international travel coming up to be here. And it’s a little bit less of a flight
than coming from LA, because the international portion for me is going to be a huge step for this record. I’m going to be in
Europe, Australia, South America, Asia… I’m gonna be… did I hit them all? Canada, everywhere. So, this will be a good hub
for me.
What else? Congratulations to Spain. My condolences to Netherlands. I have some amazing fans in both countries, so
not taking sides. They both played really, really well. That referee, I think, was a little card crazy, didn’t really let them play
like they should’ve, but all in all, the goal that was scored was a really good one, and so my congratulations to all my
Spanish fans.
Uh, what else, guys? I know I had like tons and tons of things to share with you, but the main thing is I just wanted to
say hello and tell you that the music was finished, and… Oh… Glee. I was on Glee, the finale of Glee… thanks for watching…
as a judge with the amazing Olivia Newton-John, who’s actually… funny story. I was with David Foster today having some
lunch at his hotel, and we were talking about Olivia Newton-John and how the first time I met Olivia Newton-John was at
a Charity event that David was doing at his house in like 1998. And I was… my dad has a video tape of me sitting with
Olivia at the rehearsal and she leans over and says, ‘You’ve got a really nice voice. Has David signed you yet?" And I said,
"Oh, no. I don’t know if that is gonna happen." And she said, "Don’t worry. I’m sure he will." And I still have that video.
And I laugh because here we are on Glee together, doing… looking like assholes together on Glee on the finale. So,
speaking of which, it’s fun to play against type. You know we had a good time doing that show. The cast is amazingly
talented. I have so much respect for that cast and all the work they have to put in do it. So happy for all the nominations
they got. I was very pleased and honored to have been a small part of this season. So, thanks you guys for watching.
Uhm, that’s it! So much more news. I’ve got some big announcements coming up about the Foundation. We’re making
some changes. I want to focus it a little more. I am gonna unveil the new name of the Foundation coming up very soon.
Not that I don’t like my name, but you know, I want it to be a foundation that continues to thrive even if I fall off the face
of the planet. So, I’ve come up with a really, really good name for it, and a wonderfully focused mission for it that I think
everybody will be very pleased with. I hope you are anyway. We are gonna redesign the website, and redesign that, and
just all sorts of good stuff happening. I’ve been having so many exciting meeting with my management. Everybody is
onboard. Everybody is excited. And, if you can’t tell, uhm… I’m like ready to explode because this has been a year of
patience for me and for you guys, and it’s exciting to see that it’s actually happening.
Oh, I made a movie. I’m in a movie that is called Crazy, Stupid, Love. And again, I don’t know why I like to… I don’t know
why I play assholes all the time. I was kind of a jerky version of myself in Glee, and in this movie I play a real, real… uhm
douche-bag named Richard. Uhm… that’s all I’m gonna tell you. But it’s very, very funny. There is a lot of improv and a lot
of funny stuff happening.
And that’s it. I’ve had an expresso, you can probably tell and I’m gonna leave you guys on that.
So, have a lovely night. Have a great rest of your week. And more announcements to come, until then, thanks for
humoring me by reading my 3 a.m. twitters.
Bye.

