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Halo 26 
 

Hello Friends, 
 
Tak Vás vítáme konečně v době, která je pro fanoušky skupiny Depeche Mode mnohem 
příznivější a to v době krátce před vydáním nového alba. Přinášíme Vám nové informace o 
chystaném singlu Dream On, dále informace o, již v této době, nahraním albu Exciter. 
Přinášíme Vám názory jednotlivých členů Depeche Mode na nové skladby. Rovněž jsme 
rádi, že Vám můžeme oznámit, že skupina zavítá během připravovaného turné i do Prahy a 
to 4. 9., takže šetřete, šetřete ! Andy Fletcher se zúčastnil internetového chatu, takže Vám 
přinášíme otázky a jeho odpovědi, dále přinášíme rozhovor s Antonem Corbijnem, který 
komentuje svůj přínos k image nového alba. Nové Halo obsahuje také čtyři texty včetně 
českých překladů k předpokládaným singlům. Další texty z alba Exciter budou průběžně 
zveřejňovány v následujících Halo fanzinech. Nový singl Dream On se již hraje v rádiích a 
v nejbližší době bude videoklip odstartován i v televizích. Pokud si něj chcete zatančit 
přinášíme Vám i přehled pořádaných DM party. Rádi bychom Vás také pozvali na námi 
pořádanou Exciter Promo Party, kde společně odstartujeme nové album. To je zatím vše, 
takže  
 
      see you next time 
        DMF 
 
 
Adresa DMF: 
Depeche Mode Friends, P. O. BOX 239, 160 41  Praha 6, tel. (+420) 603/420 937, (+420) 
602/373 822, 
(+420) 608/208 342 
http://www.dmfriends-silence.cz,  http://www.depechemode.cz, www.depechemode.sk 
e-mail: DMF@seznam.cz, info@dmfriends-silence.cz 
 
Pobočky DMF: 
DMF Blansko: DM FC Friends, P. O. Box 23, 678 01 Blansko, tel. +420 604 300 636 
DMF Slovensko: DM FC Friends, Kozmonautov 26/28, 036 01 Martin, Slovensko, tel. 
(+421) 842/4287 211,    0903/531 015, 0903/547 978 
  
DM NEWS 
 
Remix písně Goodnight Lovers z alba Exciter bude dělat skupina Kreidler. Šéf Mute Daniel 
Miller je o remix požádal. Skupina Kreidler kromě tohoto remixu spolupracovala také s 
Chicks On Speed a Appliance. 
 
Andy Sommers (The Police) zahrál The Love Thieves 
Na koncertě Andyho Sommerse ze skupiny The Police (dříve udělali cover písně Policy Of 
Truth, hodně hraný na MTv) zazněla 7.3.2001 v Hasseltu (Belgie) píseň The Love Thieves 
v jeho podání. 
 
 
 
Sólové album Dave Gahana 
15.03.2001  

http://www.dmfriends-silence.cz
http://www.depechemode.cz
http://www.depechemode.sk
mailto:DMF@seznam.cz
mailto:info@dmfriends-silence.cz
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Německá tisková agentura potvrdila, že zpěvák Depeche Mode začal pracovat na vlastním 
sólovém projektu ve svém nově založeném nahrávacím studiu v New Yorku.. Více ve 
článku. 

Nový materiál by měl Dave Gahan natáčet s vybranými hosty. Gahan agentuře prozradil, 
že vydání sólového alba plánuje na září 2002. Doprovodnými nástroji budou dozajista 
piano a bicí nástroje. Dave Gahan k tomu říká: "Jazz velmi ovlivňuje tento můj projekt." 
 
Nezbývá tedy nic jiného než čekat. Není to poprvé, kdy Gahan natočí sólový materiál. Již 
dříve přispěl svojí cover-verzí písně _A Song For Europe' na tributové album Roxy Music 
_Dreamhome'. Mnoho materiálu bylo ovšem ukradeno z Gahanova domu během jeho 
léčby z drogové závislosti v polovině devadesátých let. 

 
4 singly k Exciteru 
29.03.2001  

Dle informací ze španělského rádia budou nové album Depeche Mode "Exciter" doprovázet 
minimálně 4 singly.. Další informace o singlech, ale i turné naleznete ve článku.. 

Prvním bude "Dream ON" (vychází 23. dubna), druhým "I Feel Loved", třetím "Shine" (s 
datovou stopou, bude se tedy jednat o multimediální disk) a čvrtým "Freelove". Vydání 
tohoto posledního singlu je plánováno na závěr turné, pravděpodobně na listopad. 
 
Rovněž bylo řečeno, že u všech písní bude použito živých bicích, takže se spekuluje o 
použití starších backing tapes do některých písní. 
 
Vzhledem k velkému zájmu německých fanoušků byly přidány další dva koncerty - Kolín 
(Cologne) 27. září a Mnichov (Munich) 30. září. 

 
 
Co mají společného Martin Gore a Britney Spears? 
Martin Gore se v kratičkém interview pro německou televizní stanici MTv přiznal, že byl na 
koncertě Britney Spears. Nebyl to zas až tak jeho nápad, na koncert ho totiž přinutila jít 
jeho dcera a tak se v Las Vegas společně podívali na Britney. Jesli se mu hudba anebo 
zpěvačka samá líbila nepřiznal, jisté však je, že dostal vynadáno, že nezařídil přístup od 
zákulisí. 
 
 
Druhý singl z alba Exciter 
 
Druhý singl je předběžně naplánován k vydání 2/7/2001. Přestože dosud nebylo 
rozhoduto, který to bude, proslýchá se, že by to mohlo být "I Feel Loved".  O třetím singlu 
se spekuluje, že by to mohlo být „Shine“. 

 
 
Zájezd na koncert do Polska 
 
DM Friends pořádá zájezd na koncert v Polsku (2.9.2001). 
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Jede se pololuxusním autobusem, kde nebude chybět občerstvení, video a hudba. Každý z 
účastníků musí být starší 18let. 
 
Nástupní místa: 
-Brno, st. Autobusové nádraží naproti Grand Hotelu 3:30 
-Praha, autobusové nádraží Florenc 6:30 
 
Cena zájezdu je 1990,- Kč. V ceně je zahrnut lístek na koncert, cestovné, cestovní pojištění 
a společná fotografie. 
 
Proč jet s námi ? 
DM zavítali po 16 letech do Polska a hned přímo do 50 tisícové haly, což je příslibem 
nezapomenutelného zážitku. 
 
Rezervace: 0604/300636 

 
Exciter Promo Party v Praze 
 
Fan club DM Friends za podpory MuteCS pořádá 12.05.2001 v klubu Rock Café na 
Narodní třídě v Praze "EXCITER PROMO PARTY". 
Prodej nového alba, projekce nového klipu, soutěže a slosovatelné vstupenky, DM kino, 
MuteShop a suvenýry. 
Vstupné: 130,- Kč 
v předprodeji: 100,- Kč (rezervace na tel. 0602/373822) 
členové DMF: 70,- Kč 

 
 
Singl Dream On v českých rádiích 
 
Singl Dream On se začal 20.3. 2001 hrát v českých rádiích. Videoklip jste zatím vidět 
nemohli, protože není stále dokončen.  

 
 
Vystoupení DM v britské TV 
 
Depeche Mode vystoupí v sobotu 24. března 2001 v britské TV show "CD UK".  

 
 
Přidány další koncerty v Německu 
 
DM přidali další koncerty v Kolíně a v Mnichově. 

 
Koncert v Berlíně vyprodán 
 
Pouze 6 hodin stačilo na vyprodání celého koncertu DM v Berlíně (asi 20 000 lístků). DM 
proto přidali další koncert na 6.9.2001. 

 
Lístky na koncert DM v Praze jsou již od 13.3 v prodeji 
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Na našem e-mailu: info@dmfriends-silence.cz  již lze objednávat lístky na koncert DM v 
Praze. 
Cena: 799,- Kč / 1100,- Sk.  

 
Koncert DM v Praze - 4.9.2001 
 
13.3. DM na tiskovce v Hamburgu zveřejnili koncertní zastávky a my se můžeme těšit na 
koncert v Praze 4.9.2001.  

 
Fletch na internetu 
 
Andy Fletcher se 7.3.2001 zúčastnil internetového chatu, který se konal na 
http://www.fletchchat.com. Jeho odpovědi na otázky najdete uvnitř tohoto Halo.  
  

 
Exciter na internetu 
 
Téměř dva a půl měsíce před vydáním se kompletní Exciter objevil na Napsteru, kde si ho 
pomocí internetu mohli fanoušci stáhnout. Bylo zjištěno, že do oběhu dal svou promo kopii 
nového alba jeden zaměstnanec Warner v Jižní Kalifornii v USA.  
Wilder má přírůstek do rodiny 
 
S radostí Vám můžeme oznámit, 21.2.2001 se narodil Stanley Duke Wilder. Váží 6lb 8oz 
a malý Stan se má čile k světu.  

 
Tiskovka DM v HAMBURGU 
 
Depeche Mode pořádají 13.3.2001 tiskovou konferenci v německém Hamburgu.  

 
Nový singl "Dream On" 
 
Nový singl Depeche Mode "Dream On" (4MB, 3:38 min.) je již od 21.2. k dispozici na 
internetu. 

 
Rozhovor D. Gahana a premiéra Dream On 
 
V úterý 20.2.2001 ráno proběhl rozhovor (20MB, 21:25 min) s Kevinem & Beanem na rádiu 
KROQ Los Angeles.  
 
Kromě ukázek písniček z nového alba, zde měl celosvětovou premiéru singl "Dream 
On", který Dave přinesl do studia a rádio ho během rozhovoru odvysílalo. 
 
Dave v rozhovoru pochválil producenta Marka Bella, za to, že byl mnohem otevřenější 
experimentům s Daveovým hlasem a experimentům vůbec. Prozradil také své favority z 
nové desky a to: 
"Goodnight Lovers", který zpívává jako ukolébavku své 18 měsíční dcerce a  
"When The Body Speaks", kde hrál Dave na kytaru a přidali se ještě nějaké smyčce. 

 
Natáčení videoklipu Dream On 
 

mailto:info@dmfriends-silence.cz
http://www.fletchchat.com
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Během tohoto víkendu se točil nový videoklip Dream On. Videoklip zatím není ještě 
sestříhán a jediné, co je známo, že se tam jezdí autem v poušti.  

 
DM soutěž na rádiu KROQ Los Angeles 
 
V pátek 16.2.2001 proběhla během Tami Heidi show od 10 do 14 hod. na Los Angeleském 
rádiu KROQ speciální DM soutěž. Zahráli 5 krátkých ukázek z nového alba a první, kdo 
zavolal a poznal o koho se jedná si mohl zahrát v novém videoklipu DM - Dream On. 
Šťastným vítězem se stal Harold Washington (se svou ženou Adrienne).  
 
Nebyly by to Američané, když řeknu, že první tři neuhádli. U nás by se to stát určitě 
nemohlo.  

 
Zvukové ukázky z alba "Exciter" 
 
11.2. Byly na oficiální internetové stránce DM postupně zveřejněny zvukové ukázky z 
nového alba Exciter, včetně textů. Album tedy obsahuje 13 skladeb z nichž 2 
instrumentální. Martin Gore zpívá "Breathe" a "Comatose".  
 
 
Nový singl Dream On 
 
První singl „Dream On“ bude vydán 23. dubna se skladbou „Easy Tiger“ na B straně. 
Katalogové číslo bude BONG 30. Druhý singl bude vydán 2. července, ale ještě stále 
ještě není rozhodnuto, která to bude skladba. Americká vydání budou následovat 
krátce po uvedených datech. 
 
 
 U.K. U.S. 
datum vydání: 23 / 4 / 2001 krátce poté 
katalogové číslo: BONG 30 (Mute) neurčeno (Reprise) 

seznam skladeb: 
• Dream On  
• Easy Tiger  

natočení videoklipu: 16. a 17. února 2001 
režie videoklipu: Stephane Sednaoui  
 
 
 
Track listing:  

UK CD - CD Bong 30, Mute Records  
Dream On - (Single Version) 
Easy Tiger - (Full Version) 
Easy Tiger - (Bertrand Burgalat & A.S. Dragon Version)  

UK CD - LCD Bong 30, Mute Records  
Dream On - (Bushwacka Tough Guy Mix) 
Dream On - (Dave Clarke Acoustic Version) 
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Dream On - (Octagon Man Mix) 
Dream On - (Kid 606 Mix)  

UK 12" - 12 Bong 30, Mute Records  
Dream On - (Bushwacka Tough Guy Mix) 
Dream On - (Dave Clarke Remix) 
Dream On - (Bushwacka Blunt Mix) 
 
Promo: 
PL12 Bong 30 
Dream On – Dave Clarke club mix 
Dream On – Bushwacka blunt mix 
 
PXL12 Bong 30 
Dream On – Octagon Man Mix 
Dream On – Octagon Man Dub 
Dream On – Dave Clarke Acoustic Mix 
Dream On – Kid 606 Mix 
 
 
 
Nový album Exciter 
 
Skupina dokončila 20. ledna 2001 míchání alba v Londýně. Poté si vzali zaslouženou 
dovolenou. Album se jmenuje „Exciter“, jak bylo oznámeno v USA Today 19. ledna. 
 
31. ledna v 8.00 Basildonského času uveřejnilo depechemode.com dvě ukázky 
z nového alba Exciter. Další úryvky byly zveřejňovány každý den ve stejnou dobu, 
vždy dvě denně. 
 
Datum vydání pro „Exciter“ bylo stanoveno na 14. května 2001 v Evropě (Mute) a 15. 
května 2001 v Americe a Kanadě (Reprise). Najdete ho pod katalogovým číslem 
STUMM 190 (Mute), detaily kolem US vydání nejsou dosud k dispozici. Celkem album 
obsahuje 13 skladeb, včetně dvou instrumentálek. „Comatose“ a „Breathe“ jsou 
jediné dvě, které zpívá Martin. Anton Corbijn byl požádán, aby udělal návrh alba. 
 
 
Nové video 
 
Video k novému singlu bylo natočeno 16.-17. února v Los Angeles. Člověkem za 
kamerou byl tentokrát světoznámý videorežisér a módní fotograf Stephane Sednaoui 
– který pracoval také s Madonnou a U2 a toto byla jeho první spolupráce s Depeche 
Mode. 
 
Turné 
 
Skupina začne přípravy na turné v dubnu a zkoušky začnou v květnu v Londýně a 
budou pokračovat v červnu v USA. Turné začne v Kanadě v půli června a bude 
pokračovat v Severní Americe až do půli srpna. Evropské koncerty začnou koncem 
srpna a potrvají až do konce října. 
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Mini Disc 
  
„The Singles 81>85” a „The Singles 86>98“ byly konečně 5. února vydány na mini 
discu a ne původně ohlašovaného 4. prosince. 
 
Promotion 
  
Po natáčení nového klipu zůstala skupina následující týden v USA a dělala 
rozhovory. Promotion pokračuje v Londýně (5.-9. března), poté v Hamburgu, Paříži a 
Římě (12.-16. března) a zpět v Londýn (19.-23. březen). 
 
 

 U.K. U.S. 
datum vydání: 14 / 5 / 2001 15 / 5 / 2001 
katalogové číslo: STUMM 190 (Mute) neurčeno (Reprise) 

seznam skladeb: 

• Dream On  
• Shine  
• The Sweetest Condition  
• When The Body Speaks  
• The Dead Of Night  
• Lovetheme  
• Freelove  
• Comatose  
• I Feel Loved  
• Breathe  
• Easy Tiger  
• I Am You  
• Goodnight Lovers 

mastering: 30 / 1 / 2001  
obal alba: Anton Corbijn  

 
 

D I S K O G R A F I E  

 
 
Exciter ( 14. 5. 2001, Stumm 190 ) 
 
Názor kapely na nové album: 
 
Andy Fletcher, Dream On: 
Pracovali jsme na "Dream On" jako první a byla to první nebo druhá skladba, kterou Martin 
pro toto album napsal. Myslím, že je to opravdu určijící skladba pro toto album. 
 
Smíchání elektronických úderů s akustickou blůsovou kytarou a opravdu dobrým textem s 
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chytlavým refrénem. Bylo dobré, že jsme ji nahráli jako první skladbu a myslím, že byla 
důležitá a ukázala směr pro zbytek alba. 

 
Martin Gore, Dream On: 
Vždy jsem nesnášel vysvětlovat někomu své skladby, protože pro mě znamenají něco 
jiného, než pro ostatní lidi, pro které znamenají něco absolutně odlišného. 
 
Ale řeknu vám o atmosféře této písničky, ve které vznikala. Původní demo jsem zahrál 
Garethovi a Paulovi. Hrál jsem to jen na kytaru a myšlenka byla nepoužít vůbec kytaru, 
odstranit ji a ubírat se úplně jiným směrem. Poté, co jsme na ní pracovali asi čtyři dny, jsme 
dostali opravdu tento zvláštní druh elektronických perkusí, které byly v pozadí a jen jsme 
ořízli původní kytaru, kterou jsem dohrál a znělo to opravdu dobře, protože to bylo tak 
odlišný, od všeho, co následovalo dál. Uvědomili jsme si to, že by to byla dobrá kombinace. 

 
Dave Gahan, Freelove: 
Líbilo se mi zpívat tuto skladbu. Opravdu se mi líbí. Když mi ji Martin poprvé přehrál jako 
demo v ještě nezřetelné formě, byla tam skryta skvělá popová melodie. Myslím, že jedna z 
nejlepších popových melodií, které kdy po dlouhé době napsal. Srovnal bych to dokonce s 
"Enjoy the Silence" a podobným materiálem. Je to opravdu skvělá melodie, dost chytlavá a 
zábavná. 

 
Martin Gore, Breathe: 
Zpívám hlavní vokál na "Breathe", což je typ pochodňových písní z 50. let. Zní to, jako by to 
mohlo být něco z Twin Peaks, ale určitě to zapadá pocitově do 50. let. Opravdu se mi líbí 
dělat podobné věci, takové věci, které jsou trošku mimo a které od nás lidé vůbec 
neočekávají. 

 
Martin Gore, Comatose: 
Další skaldbu, kterou zpívám je "Comatose", která je pro mě jednou z tajemnějších a další 
z mých oblíbených na desce. Zvuk, vytvořen akordy, je dost na hraně až téměř cítíte, že to 
ztratí děj. Zní to jako velký parník v pozadí. (usmívá se) 

 
Dave Gahan, o celém albu Exciter: 
Jsem na ně dost hrdý. Jsem pyšný na tu práci, kterou jsem odvedl na tomto albu. Chci, aby 
to lidé slyšeli. Aby si poslechli tu tvrdou práci, kterou jsem odvedl. Hodně se mi líbilo zpívat 
na tomto celém albu. Nikdy jsem to opravdu takhle neřekl-líbilo se mi to více, protože jsem 
opravdu na dobrém místě. Cítím ten obsah. Dělám to, co v životě chci dělat. Jsem šťastný. 
Miluji New York, mám skvělou rodinu. Věřím, že každý by chtěl být teď na mém místě. 

 
Martin Gore, Goodnight Lovers: 
S touto skladbou jsem chtěl vytvořit něco jako pocit Velvet Undergroung. Velvet 
Underground s Nico, něco jako "I'll be your Mirror". Je to dost těžký udělat to bez Nica, ale 
Dave to zazpíval oprvadu jemně, téměř to šeptal. Myslím, že celkový efekt sborů a vůbec 
způsobu, jakým byl nazpíván, ho téměř vytváří. Byl jsem dost potěšen s výsledkem.  

 

 
Návrat Depeche Mode – Dave, Fletch a Martin o svém novém albu 
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Martin: Stále to má svou temnotu. Ale je to mnohem povzbuzující. 
 
Dave: Po našem posledním turné jsem si nebyl jist, co se stane. Opravdu se mi líbilo dělat 
naše starší skladby. Jednoduše jsem si je zamiloval. Cítil jsem se jako: „pokud tohle je 
konec, tak je to OK.“ Takže, abych byl upřímný, nahrávání nového alba bylo trochu 
překvapením. 
 
Dave: Mark je velký hudebník a extrémně předvídavý při práci s vokály a s tím, co se 
s nimi dá dělat. Povzbudil mě v tom, jít dál. 
 
Andy: S Bjork, používal Mark její hlas skoro jako nástroj. Pracuje velmi tvrdě a zdá se, že 
má smysl pro to, co je správné, jak hudebně tak hlasově. Byl při tvorbě této desky velmi 
důležitý. 
 
Martin: Mark nedělá nic přímo. Nikdy by neudělal nic, co je klišé. Což si myslím, že je 
skvělé. Přemýšlí tak rozdílně. 
 
Dave: Skladby na novém albu by mohly být skladby z různých let Depeche Mode. Je to 
něco jako největší hity dosud nevydaných skladeb. Neříkám, že se všechny stanou velkými 
hity nebo něčím podobným. Ale cítím, že jsou určitým způsobem silné. 
 
Dave: Mnohem více jsem si při zpěvu věřil. Chtěl jsem přinést něco pěkného do těchto 
písní. Když zpíváš píseň, je to jako bych se do ní rozplynul. Je to jediný způsob, jak to 
můžu popsat. Je to opravdu pěkné místo, kam jsme se dostali. Chtěl jsem to takhle udělat 
s každou skladbou. Na „Ultra“ jsem to nebyl schopen, protože jsem se fyzicky nemohl celý 
do ní přenést. Nyní se cítím, jako bych valil na plný pecky. 
 
Andy: „Exciter“ znamená něco jako jakýsi nový začátek. Kvůli problémům ve skupině 
během dvou posledních studiových alb nás opustila kreativita. Nyní jsou vztahy mezi námi 
tak dobré, jaké už nebyly dlouho a to neslo celým albem. Je zde opravdový pocit práce 
celé skupiny a radování se z vzájemné přítomnosti. Když posloucháte nové skladby, znějí 
docela svěže. Nové album mi připomíná naše „Black Celebration“, má spousty dobrých a 
dobrých písniček, které znějí navzájem úplně odlišně, ale celkově vytváří ucelené album. 
 
Martin: Moje skladby jsou o vztazích, protože to jsou věci, které jsou mi nejbližší. To je 
věc, která se mnou hýbe nejvíce, věc o které můžu vášnivě psát. Vždy jsem měl sklon 
k tomu, ovlivňovat lidi nějak se dotýkat jejich pocitů. 
 
Martin: Dave má hlas, který je opravdu výrazný. Má skvělý zvuk a agresivitu, kterou já 
nemám a to je pro rockovou hvězdu důležité. To je to, co Dave přináší do našich písní. 
Každý hlas je jiný nástroj a má velkou hloubku. 
 
Dave: Pro mě mají texty Martinových skladeb mnoho rozměrů. Mám rád jejich obraznost 
citovou oblast, kterou pokrývají-lásku, ztrátu, nucení, ovládání, odmítnutí, závislost, 
touhu… všechny tyto věci se kterými má každý zkušenost. Martin zřejmě umí přeložit tyto 
věci způsobem, který je uvěřitelný. A potom to dodělám já svým hlasem, ovlivněn vlastními 
zážitky a pocity.“ 
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Andy: Vždy jsme se drželi punkových a nezávislých ideálů, se kterými jsme vyrůstali. Mohli 
jsme jít dál a dál se učit. Jsme vděční za tuto velkou základnu fanoušků, která nám 
umožňuje vydávat desky, které jsou trochu nekonvenční. 
 
Martin: Opravdu si nemohu vysvětlit, proč jsme tak dlouho tak populární. Možná je to 
proto, že jsme se nikdy nevešli do žádného trendu. 
 
Dave: Líbí se mi ta výzva… stále se mi líbí vyzívat. Takže proč se trápit ? 
 
 

T U R N É 2 0 0 1  

 
 

U.S. Červen 2001 

pá, 
15.06. Montréal, CAN   

so, 
16.06. Toronto, CAN   

út, 
19.06. Minneapolis, MN   

st, 
20.06. Milwaukee, WI   

pá, 
22.06. Chicago, IL   

so, 
23.06. Detroit, MI   

ne, 
24.06. Cleveland, OH   

st, 
27.06. New York City, NY   

so, 
30.06. Philadelphia, PA   

  
červenec 2001 

ne, 
01.07. Boston, MA   

čt, 
05.07. Washington, DC   

so, 
07.07. Ft. Lauderdale, FL   

ne, 
08.07. Tampa, FL   

po, 
09.07. Atlanta, GA   

pá, New Orleans, LA   
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13.07. 
so, 
14.07. Houston, TX   

ne, 
15.07. San Antonio, TX   

út, 
17.07. Dallas, TX   

čt, 
19.07. Las Cruces, NM   

pá, 
20.07. Albuquerque, NM   

so, 
21.07. Denver, CO   

po, 
23.07. Salt Lake City, UT   

pá, 
27.07. Portland, OR   

so, 
28.07. Vancouver, BC   

ne, 
29.07 Seattle, WA   

  
srpen 2001 

st, 
01.08. Sacramento, CA   

pá, 
03.08. San Francisco, CA   

so, 
04.08. Concord, CA   

ne, 
05.08. Santa Barbara, CA   

st, 
08.08. Las Vegas, NV   

pá, 
10.08. Phoenix, AZ   

so, 
11.08. San Diego, CA   

út, 
14.08. Los Angeles, CA   

  
evropské turné - srpen 2001 

út, 
28.08. Tallin, Estonsko Song Fest. Grounds 

st, 
29.08. Riga, Lotyšsko Skonto Stadium 

pá, Vilnius, Litva Vingis Park 
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31.08. 
ne, 
02.09. Warsaw, Polsko Horse Race Track 

  
září 2001 

út, 
04.09. Praha, Česká Republika Paegas Arena 

st, 
05.09. Berlin, Německo Waldbuhne - 

VYPRODÁNO 
st, 
06.09. Berlin, Německo Waldbuhne 

so, 
08.09. Hamburg, Německo Trabrenbahn 

ne, 
09.09. Lipsko, Německo Festwiese 

út, 
11.09. Vídeň, Rakousko Stadhalle 

pá, 
14.09. Kiev, Ukrajina Ukraine Palace 

ne, 
16.09. Moskva, Rusko Olympiski 

út, 
18.09. St. Petersburg, Rusko SKK Arena 

 Švédsko, Dánsko, Norsko 
a Finsko 

data budou ještě 
zveřejněna 

út, 
25.09. Amneville, Francie Galaxy 

st, 
26.09. Kolín, Německo Kolnarena - 

VYPRODÁNO 
čt, 
27.09. Kolín, Německo Kolnarena 

so, 
29.09. Mnichov, Německo Olympia Halle - 

VYPRODÁNO 
ne, 
30.09. Mnichov, Německo Olympia Halle 

  
říjen 2001 

út, 
02.10. Norimberk, Německo Eishalle 

st, 
03.10. Stuttgart, Německo Schleyerhalle 

čt, 
04.10. Zurich, Švýcarsko Hallenstadion 

so, 
06.10. Oberhausen, Německo Arena 

ne, Antwerpy, Belgie Sport Paleis 
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07.10. 
út, 
09.10. Paříž, Francie Bercy 

čt, 
11.10. Frankfurt, Německo Festhalle 

so, 
13.10. Barcelona, Španělsko Palau St Jordi 

ne, 
14.10. Madrid, Španělsko La Cubierta Bullring 

st, 
17.10. Londýn, UK Wembley 

so, 
20.10. Manchester, UK MEN Arena 

ne, 
21.10. Birmingham, UK NEC 

út, 
23.10. Lyon, Francie Halle Tony Garnier 

st, 
24.10. Miláno, Itálie Forum 

čt, 
25.10. Bologna, Itálie Palamalaguti 

ne, 
28.10. Athény, Řecko Basket Ball Arena 

út, 
30.10. Istanbul, Turecko (TBA) 

 

 

R O Z H O V O R Y  

 
Rozhovor M. Olexové s Antonem Corbijnem z 16. února 2001. 

?: Je to těžší, když jdete znovu fotografovat Depeche Mode, když už jsi to dělal 
tolikrát? 
!: Určitě to bylo těžší v období "Songs of Faith and Devoition", protože jsem fotografoval 
skupinu už pár let. Poté, co odešel Alan, je to docela velký rozdíl fotografovat tři lidi 
namísto čtyř, ale nemá to nic do činění s Alanem. Je to jen složením skupiny a nyní jsou tři 
a pěkně se tvoří kompozice. Také jsme měli opět mírně nový přístup u tohoto alba. Není to 
na všech fotografiích, ale celkově jsme se snažili udělat fotky trochu uvolněnější a ukázat 
skupinu mnohem přístupnější. Fotky jsou trochu více otevřenější a také jsem je udělal 
mnohem barevnější. Můžete například vidět jejich obrázek, jak jsou v bazénu na zadní 
straně CD bookletu, což je dosti odlišný obrázek Depeche Mode. Pomyslel by sis, že je to 
typ fotky z jejich prvních dnů zpět v roce 1980. Ale on je ze současnosti a je dost dobrej a v 
takovém prostředí, ve kterém jsi nikdy neviděl. Takže ano, je to těžké fotografovat lidi po 
tak dlouhou dobu, ale nutí tě to přemýšlet o nových věcech. Ale protože se znáe tak dobře 
a navzájem si věříme, můžeme vyzkoušet nové věci. Také jsme zkoušeli něco s maskami a 
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podobnými věcmi, které asi představím v tourbooku. Koneckonců si myslím, že jsme se 
tentokrát cítili mírně volně, když jsme dělali tyto snímky a byl to opět dobrý pocit.  

?: Už to budou čtyři roky, co jsi naposledy dělal s Depeche Mode na vizáži nového 
alba. Jaký byl rozdíl, když jste pracovali na "Exciteru" v porovnáním s "Ultra" nebo 
nějakým předchozím albem? Myslíš si, že nyní víc určují, jak budou vypadat ? 
!: Tentokrát byli mnohem více vtažení do umělecké práce a měli více nápadů... Pamatuji 
se, že to byl Martin, kdo řekl, že chce trochu více barevnější a světlejší. Myslím, že v 
minulosti byla má alba pro ně docela temná, ale singly byly většinou světlé, takže jsme se 
rozhodli udělat album trochu světlejší. Určitě byli tentokrát trochu více zapojeni a měli jsme 
pár setkání, což je trochu vzácné mít setkání, kde jsou všichni. Tentokrát se o věci 
mnohem více zajímali než předtím, kdy seděli vzadu a dívali se, co jsem vytvořil. Chtěli být 
součástí toho procesu, což je pozitivní. Původně jsme nechali dělat písmena někomu 
jinému, protože já jsem byl tentokrát něco jako výtvrný režisér a měl jsem někoho na tyto 
věci, ale skupině se to nelíbilo a já jsem se musel vrátit a udělat to sám. Je to docela těžký, 
protože je tolik různých způsobů, kterými jde napsat "Depeche Mode" vlastní rukou. Ale 
myslím, že se nám opět podařilo najít způsob a jsem z toho nadšen.  

?: Navštívil jsi skupinu v USA během jejich nahrávání v Santa Barbaře, aby jsi udělal 
nějaké fotky. Šli jste fotit ještě i jinam mimo Santa Barbaru ? 
!: Fotograovali jsme dvakrát pro toto album. Jednou to bylo v Santa Barbaře, kde nahrávali 
a podruhé to bylo v New Yorku, kde míchali. Obal alba a všechna obrázky na albu jsou ze 
Santa Barbary. Fotky z New Yorku jsou trochu odlišné... některé z nich jsou jako na přední 
stránky časopisů, mnohem přímočařejší tiskové fotky... a některé jsou více pro tourbook. 
Také jinak vypadají, protože v New Yorku byla zima a Dave vypadal jinak, měl vousy... a v 
Santa Barbaře, protože tam bylo tepleji vypadají fotky otevřeněji.  

?: Kolik vyfotografuješ filmů během jedné foto session se skupinou ? A co se stane 
s fotkami, které nejsou vyybrány k veřejnému použití ? 
!: Abych řekl pravdu, nedělám příliš mnoho snímků, ale nevím... možná dvacet filmů, takže 
by to mohlo být tak šedesát filmů, protože jsme fotogafovali tři dny... ale opravdu si nejsem 
jistý. Vždy si upravuješ svou práci a bereš ty snímky, které jsou jedinečné... tak to chodí... 
nic se nestane s těmi, co nepoužiji. Samozřejmě, že si všechny ukládám. Umím si 
představit, že by se příští rok mohl udělat kalendář z některých z nich.  

?: Jsou nové fotografie pro veřejnost a práce na obalu alba. Můžeme se těšit na 
nějaké další DM projekty pod tvým vedením ? 
!: Právě jsem dokončil návrh pódia spolu s Lee Charterisem, který byl minule produkčním. 
Právě jsme hovořili o možnostech myšlenek, které jsem měl a jak by to bylo prakticky 
proveditelné. Pravděpodobně to budu za pár dní prezentovat skupině v Los Angeles... 
pokud se jim to bude líbit, začneme tím a pokud nebude, budu muset přijít s něčím dalším. 
Nejsem si jistý, jestli budu tak zapojen jako při Devotional Tour, protože to bylo dost časově 
náročné, takže bych mohl nafilmovat nějaké nové věci, ale mohl bych jít a koupit již 
existující stopáže (ne skupiny). Prvně chci udělat pódium a pak teprve filmovou část.  

?: Když jsi požádán, aby jsi přinesl návrh obalu pro nové album, pomůže ti 
poslechnout si nový materiál nebo používáš něco jiného ? 
!: Ano, je to nový materiál, název a to, co na to říká skupina. Slovo "Exciter" zní jako typické 
Martinovo slovo a má určitým způsobem sexuální podtext... a takového druhu jsou i 
obrázky na albu, ale ve stejnou dobu je to ještě docela obšírné a jde se k jádru věci. 
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Myslím, že ta hudba je něco jako... je docela uvolněná... má nádherný zvuk a je to opět 
dost zvláštní Depeche.  

?: Jakým směrem by se podle tebe měla skupina ubírat ve svých vizuálních 
prezentacích nového alba ? 
!: Cítil jsem, že je dost důležité dát něco svým fanouškům a mým úsilím bylo nabídnout jim 
opravdu rozmanité obrázky, které můžete najít v bookletu. Myslím, že celkový dojem je 
velmi pozitivní a barevný...  

?: Skupina vypadá dost odpočinutě a povzbuzeně na nových fotografiích. Byla s 
nimi zábava ? 
!: Ano, jedním z důvodů je, že spolupracujeme již dlouho a ten druhý je, že jsme obě strany 
cítili novou energii a chtěli udělat něco nového a odlišného. Důvod, proč jsme znovu spolu 
pracovali, byl udělat něco nového, něco, co jsme ještě v minulosti nedělali a najít nové 
způsoby práce. Obě strany to cítili pozitivně a myslím, že můžu mluvit i za ně.  

?: Co je nejlepší věcí na práci s Depeche Mode ? 
!: Je to dobrý pocit, když vidíte, jak rostou. Neuspěchávají věci. Vždy se snaží najít nové 
přístupy aa jsou otevřeni novým věcem... myslím, že to je jejich dovednost přežít. Myslím, 
že nejlepší je pracovat s nimi a přinést něco nového, co jste ještě předtím nedělali. To je 
velký úspěch a opravdu dobrý pocit.  

?: S jakými dalšími skupinami nebo umělci jsi v poslední době spolupracoval a se 
kterými budeš pracovat v nejbližší budoucnosti ? 
!: V Americe budu dělat nějaké komerční věci... myslím, že zase budu spolupracovat s 
REM... možná s Travis, Run DMC a Tricky. Loni jsem pracoval s americkými umělci, 
Josephem Arthurem, kterého bych chtěl každému doporučit. Je ve vydavatelství Real 
World u Petera Gabriela a já jsem pro něho dělal video. Je to velmi pěkná temná hudba. 
Mám také v tuto chvíli hodně výstav, takže ty zabírají většinu mého času a energie. Právě 
mám velkou show v Dűsseldorfu a budu jich také pár mít v New Yorku, Madridu, na 
Taiwanu a v Mnichově.  
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Mute News 
 

Depeche Mode 
Dream On/Exciter 

 
Nedočkavé čekání velezástupů fandů DEPECHE MODE se konečně blíží ke 

konci! Poprvé od roku 1997 jim totiž Martin Gore, Dave Gahan a Andy Fletcher 
nabídnou sadu nových skladeb, jen časově přímo navazující na prodejem téměř 
pětkrát milionové Ultra. Ve studiích v Santa Barbaře, New Yorku a Londýně tak vznikl 
dubnový singl DREAM ON (uvolnění pro rádiové a TV vysílání přijde na řadu někdy 
v polovině března) a pozdněkvětnové album EXCITER, desáté studiové a čtrnácté 
celkem. 
 Na tuhle desku ovšem mohou spoléhat nejen členové uskupení depechovských 
fanatiků! Je-li kapelou předpokládána jako melodicky šťastná v účinnosti Violatoru 
(celosvětový fenomén) a máme-li za jistotu technologickou, zvukovou a pocitovou 
šťavnatost (produkce Mark Bell dříve LFO, teď muž za skvělými alby Bjork), čeká nás 
nejspíš další důkaz faktu, že DM nejsou fosíliemi, ale vskutku vitálním hudebním 
organismem, i po více než dvaceti létech společné práce. 
 Pánové jsou ve skvělé fyzické, psychické i umělecké! „Jsem stále spíše temný typ, 
ale shledal jsem tu temnou povznášející“, řekl Martin, skladatel všeho a zpěvák máločeho. 
Kombinace elektroniky a akustiky prý bude nejsamozřejmější za celá léta ta léta, Mark 
z nich „vytlačil“ novou energii a nečekané rezervy: taky se už těšíte ? 
 
 Depeche Mode v Hamburku! Zaslzelo-li oko při vzpomínce na již vskutku 
klasické video s koncertem z přístavního hansovního města, pak tentokrát jde o 
něco jiného: první letošní oficiální tisková konference a focení DM tam proběhnou 
13. března – a zároveň budou sděleny koncertní a jiné plány s už pevnými daty … 
 
 Depeche Mode jsou webově zcela zaopatřeni i o nás! Chcete-li být v dokonalém 
obraze pro příštích pár měsíců, zarámovaných přinejmenším singlem Dream On (23. 
duben), albem Exciter (14. květen) a pražským koncertem (4. září), pak můžete využít 
speciální českou variantu internetového zpravodajství www.worldonline.cz, věnovanou 
právě DM: je nepochybné, že jako další zdroj čerstvých informací, vedle třeba 
depechemode.com či mute-records.cz, to bude velice užitečné a atraktivní… 
 
 Depeche Mode sice mají v těchto News zcela speciální stránku, ale jsou tu i další 
absolutně nejaktuálnější údaje a drby! K novému albu Exciter se propracují po překročení 
hranice 50 000 000 prodaných kusů jejich katalogu, vedle nového singlu Dream On 
můžeme prozradit i další názvy písní jako jsou The Sweetest Condition, When The Body 
Speaks, Breathe či Goodnight Lovers, podzimní evropské turné (s Prahou na začátku září) 
naváže na skvělé Singles Tour, které přilákalo na 64 koncertech v osmnácti zemích 
dohromady 650 000 spokojených fandů… 
 
 

R O Z H O V O R Y  

 
Odpovědi Andyho Fletchera na internetovém chatu www.fletchchat.com  z 7. března 2001. 

http://www.worldonline.cz
http://www.fletchchat.com
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?: Budete na tomto turné hrát i v Dublinu? 
!: Letos ne, snad příští rok.  

?: Hodláte začít turné v Evropě nebo v Americe a pojedete také do Austrálie? 
!: Začínáme na severu USA, pak Evropa a pokud se nám to bude líbit, tak snad příští rok i 
zbytek vesmíru.  

?: Poslouchal jsi poslední album Recoil ? Jaký máš na ně názor ? 
!: Myslím, že to poslední, bylo zatím nejlepší.  

?: Budete hrát i ve Švýcarsku a pokud ano, mohlo by to být o něco delší než v '98 
(Dave byl nachlazený) ? !: Ano, ale nemohu zaručit, že Dave nebude znovu nemocný! Ale 
většinou je spolehlivější než my.  

?: Proč nerežíroval Anton Corbijn videoklip "Dream On" ? Bude natáčet další video ? 
!: Cítili jsme, že potřebujeme svěží pohled, ale Anton nyní navrhuje obal, pódium na turné a 
dělá všechny naše fotografie.  

?: Vsadím se, že máš dost lidí jako jsem já, ale ... vždy jedu na tolik koncertů DM, na 
kolik seženu letenek a opravdu bych rád jel na každý koncert. Je nějaká možnost, že 
bych vám byl nápomocen na turné v určitých věcech a potom viděl všechny vaše 
koncerty? Vím, že je to drzé se takhle ptát. 
!: Jsi blondýna, 1.80m, velká prsa, inteligentní a zábavná osoba ?  

?: Ahoj Fletchi, musíme toho ještě tolik zvládnout (zamluvit letenky a hotely, najít lidi 
na hlídání dětí, požádat šéfy o několik dní volna, prodat akcie, nakoupit nové 
oblečení, atd. ) a my stále nevíme, kdy naše hvězdy budou na turné!!!!! Řekni nám to 
prosím hned nebo alespoň v úterý v Hamburgu. :-) 
!: To bude zodpovězeno v Hamburgu.  

?: Nové album je super! Opravdu mi připomína BC. V 80. letech jste ale vydávali 
album každý rok. Proč to nyní trvá tak dlouho ? 
!: Abychom udrželi vysokou kvalitu zabere to dost času. Navíc v těchto letech již máme 
spousty závazků v našich vlastních životech jako jsou třeba rodina.  

?: Poté, co jsem tě potkala během prázdnin v Londýně, na mě velice zapůsobila tvoje 
ochota a laskavost ke mně (jako fanouškovi). Je to pro tebe vždy snadné nebo se to 
stalo snadnější, jak plynul čas ? Také jsi mi řekl, že budete na tomto turné hrát ve 
Státech a mě by zajímalo, jestli to bude i v oblasti San Francisca nebo budu muset 
cestovat do LA ? 
!: V San Franciscu budeme koncem srpna a pokud jsou lidé zdvořilí a přátelští a já nejsem 
zrovna rozčílen nebo opilý, potom oplácím laskavost.  

?: Představ si, že by ses narodil v 80. letech a byl bys dnes v kapele. Co myslíš, že 
by to bylo za kapelu a jaký druh hudby bys chtěl dělat ? 
!: Byla by to chlapecká kapela - ze západu - ha, ha, ha  

?: Přemýšlel jsi někdy o tom, že bys udělal sólový projekt ? 
!: Ano, již jsem udělal jeden potupný havajský toast - ale odmítl jsem to vydat navzdory 
konstantnímu nátlaku ze strany despotického šéfa nahrávací společnosti Daniela Millera.  
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?: Co si myslíš o Martinových textech ? 
!: Odpad - ne opravdu jsou plné lásky a míru.  

?: Četl jsem v novinách, že Depeche Mode již nemají rádi synthi muziku. Je to pravda 
? 
!: Nesmysl!  

?: Bude show ve stejné atmosféře (střízlivosti) jako to minulé nebo bude více 
nápaditější ? 
!: Jsme vždy nápadití! (opravdu)  

?: Dost hloupá otázka, ale zajímalo by mě, jak trávíš čas, když nejsi na turné. Jaké 
máš koníčky ? 
!: Moji koníčci jsou: Chelsea FC, čtení, politika a lenošení.  

?: Jak mohu získat vstup do zákulisí ? 
!: Žiješ v Istanbulu nebo v Estonsku ?  
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FC Shop 
 
• stále si můžete objednat sortiment z Halo č. 25 ze str. 23 (kšiltovky a trička) 
• dále si můžete objednat přívěsky na klíče z Halo č. 25 na zadní straně 
• již teď si můžete objednávat nová trička „Depeche Mode – Exciter“ buď bez fotky nebo 

s novou fotkou. Trička jsou černá velikosti L, XL, XXL. Cena jednoho trička 250,- Kč / 
350,- Sk. Poštovné je v ceně. Tyto trička budou i k dispozici na promo párty Exciter 5.5. 
v Bratislavě a 12.5. v Praze. 

• Pro ty, kterým chybí jakékoliv číslo Halo si můžete objednat a to Halo č. 1-5, 8-10,13, 
14, 17-25 za 15,- Kč, dvojčísla 6-7, 11-12, 15-16 za 25,- Kč. Poštovné: 25,- Kč. 

• Vlastníkům mini discových přehrávačů nabízíme na mini discovém médiu alba: Violator, 
Songs of Faith and Devotion, Ultra, Singles 81-85, Singles 86-98. Sleva v případě 
objednávky více nosičů. Informace ohledně cen na DMF telefonech, e-mailu nebo 
klasickou poštou. 

 
 

CD a vinylové nosiče 
    Kč   /  Sk 
 Policy of Truth LCD Bong 19 250,- / 300,- 
 World in my Eyes LCD Bong 20 250,- / 300,- 
 World in my Eyes L12 Bong 20 250,- / 300,- 
 Behind the Wheel L12 Bong 15 270,- / 320,- 
 Never Let Me Down Again L12 Bong 14 250,- / 300,- 
 Personal Jesus L12 Bong 17 250,- / 300,- 
 
 Trička 
 Ultra 570,- / 670,- 
 It’s no Good 570,- / 670,- 
 Barrel of Gun 580,- / 680,- 
 
 Novinka 
 CD Dream On 225,- / 350,- 
 LCD Dream On  225,- / 350,- 
 12“ Dream On 225,- / 350,- 
 CD Exciter 480,- / 600,- 
 MC Exciter 250,- / 350,- 
 LP Exciter 300,- / 450,- 
 MD Exciter 480,- / 600,- 
 
 V ceně je zahrnuto i poštovné. 
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Top DM 
 
V minulém čísle bylo rubrika rozšířeno o Top Album. Je vidět, že jste zareagovali 
pozitivně a všichni jste hlasovali. Přesto, že nové album ještě nevyšlo, objevily se ve 
vašich odpovědích již i nové názvy písniček i album samotné. Nezapomeňte, že na 
konci roku z vás vylosujeme pár šťastlivců, kteří obdrží nějaké propagační věci 
ohledně DM. 
 
Top Album  

1. Violator 
2. The Singles 86-98 
3. Ultra 
4. Exciter 
5. SOFAD 

 
Top Song 

1. It’s No Good 
2. Enjoy the Silence 
3. Dream On 
4. I Feel You 
5. Walking in my Shoes 

 
Top Video 

1. Halo 
2. Walking in my Shoes 
3. It’s No Good 
4. Never let Me Down Again 
5. Everything Counts-live 

 
Top Text 

1. Somebody 
2. It’s No Good 
3. Freelove 
4. Home 
5. In Your Room 

 
Top Remix 

1. Personal Jesus – Acoustic 
2. Enjoy the Silence – Harmonium 
3. Something to Do – Metal Mix 
4. Everything Coutns – 12“ remix 
5. In Your Memory – Slick Mix 
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FC News 
 
• Je nám líto, těm kteří si objednali kalendáře na rok 2001, z toho důvodu, že nové 

kalendáře DM na rok 2001 nebyly vůbec vyrobeny. Tímto se omlouváme těm, kteří 
nám napsali písemnou objednávku či dokonce poslali peníze a tímto je žádáme, 
aby se prosím ozvali a domluvil se, co s těmito penězi. 

 
• Pro Vás, kteří vlastníte mobil u operátora Oskar, máme pro vás dobrou zprávu, 

objednávky, dotazy, SMS můžete realizovat na nový mobil DMF +420/608/208 342. 
 
• Pro všechny, kdo mají zájem získávat horké novinky o DM prostřednictvím SMS 

nebo e-mailů, upozorňujeme, že o této možnosti bylo podrobně psáno v Halo č. 
24. 

 
• V následujících číslech Halo budou zveřejňovány úryvky z knížky DM Biography 

od Steva Malinse, která je druhou oficiální knížkou o DM a kterou si můžete 
objednat i v našem FC Shopu. 

 
• INZERCE: Prodám orig. VHS DM-Some great videos 81-85,The videos 86-

98,nehran ,100tav.Dále LP DM-Music for the masses.Tel.0604369576. 
 
 

ZÁJEZD NA KONCERT 02.09.2001 POLSKO  
EXCITER TOUR 2001 DEPECHE MODE FRIENDS 

 
Jsme rádi, že jsi se rozhodl jet s námi na jedinečný koncert DM v Polsku. Koncertní hala 
„Horse Race Track“ je největší halou, kterou DM navštíví v rámci „Exciter Tour“. Přes 
50.000 míst zaručuje tu největší show DM od dob 101. 
Cena zájezdu je 1990,- Kč, ve které je zahrnuto lístek na koncert, cestovné a 
cestovní pojištění a hromadná fotografie. 
Jede se pololuxusním autobusem, kde nebude chybět patřičné občerstvení, video a 
hudba. Každý z účastníků musí být starší 18 let. 
Tedy k tomu, abys se zúčastnil naší invaze, stačí vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit 
poukázkou částku. Prosíme všechny, aby nám přihlášku zasílali doporučeným dopisem 
a ústřižek pečlivě uschovali. Po obdržení přihlášky Ti zavoláme či napíšeme. 
Nástupní místa jsou Brno a Praha. Doufáme, že nemusíme vysvětlovat, že s sebou je 
třeba cestovní pas, černé oblečení (nejlépe kožené). 
tel.: 0604 / 300 636, e-mail: info@dmfriends-silence.cz  

 
 
• Na koncert do Prahy přece nemusíte jezdit sami! 
 

Stejně jako při posledním turné, také letos pořádá Depeche Mode CZ zájezd na 
koncert Depeche Mode, který se koná 4. září v Praze. Autobus bude vypravován z 
Brna. 
Také letos vyjedeme v brzkých ranních hodinách, abychom dorazili k hale co nejdříve a 
nedočkavci mohli zaujmout co možná nejpřednější místa a koupěchtiví fanoušci si zase 
v poklidu stihli prohlédnout celou Prahu. Odjezd zpátky do Brna bude stanoven zhruba 
půl hodiny až hodinu po závěru koncertu (dle dohody). 

mailto:info@dmfriends-silence.cz
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Ti, kteří s námi jeli už minule, Vám jistě mohou potvrdit, že celý zájezd probíhal (až 
nečekaně) bez velkých komplikací a náš autobus (jako jeden z mála českých) směl 
parkovat přímo v areálu pražského výstaviště. 
Cestu bude i letos zpříjemňovat depešácké video a hudba. Budeme se Vám snažit 
nabídnout nové a zajímavé informace, takže opět uvažujeme o malém info-materiále 
pro každého "našeho" cestujícího. 
Bližší informace k zájezdu: Igor Čech - cech@depechemode.cz, tel.: 0606 807 104. 
Na šťastnou cestu se s Vámi těší Depeche Mode CZ 

 
• Lístky na koncert DM ve Vídni 11/9/2001, cena: 1600,- Kč, tel.: 0606/807 104, e-

mail: cech@depechemode.cz 
 
 
 
 

DEPECHE MODE NIGHT     
EXCITER PROMO Party 

Dátum:  5.5.2001 (sobota) 
Miesto akcie: Galéria Duna Music Club, Radlinského 11, Bratislava 

Začiatok: 20:00 hod 
Exkluzívna party, ktorá sa koná pre Slovensko v Bratislave 5. mája a pre Českú 

republiku v Prahe 12.5. a je pripravovaná v spolupráci vydavateľstvom Mute Record 
Czechoslovakia a oficiálnym fanklubom DM Friends.  

 
Počas akcie bude možnosť zakúpiť si lístky na koncert skupiny Depeche Mode!!!. 
kontakt: Nikodem Andrej – 0905 657010 / dramaturg@duna.sk 

II. NOC POD PYRAMIDOU SNŮ 

aneb noc plná hudby Oceánu, Shalomu i dalších sólových projektů členů kapely. Nebudou 
chybět samozřejmě Depeche Mode, Recoil, Camouflage, Rammstein, Marilyn Manson, 
NIN, FRONT 242 a to nejlepší z 80. let. 
 
přijďte s námi oslavit narozeniny Dave Gahana! 
 
19.05.2001 
Mersey Club 
ulice Minská (tram 3,11, trolley 134, 136) 
20:00 - 05:00 
tel.: 0606 807 104 
 
 
 
 
Akce: Strange PARTY III. 
Datum konání: 14.04.2001 
Místo: Klub "C" - Plzeň, Česká republika 
 

mailto:cech@depechemode.cz
mailto:cech@depechemode.cz
mailto:dramaturg@duna.sk
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Akce: DEPECHE MODE PARTY 
Datum konání: 21.04.2001 
Místo: MERSEY music club - BRNO, Česká republika 

Akce:DEPECHE MODE party 
Místo: Music club MERSEY BRNO,Minská 
Spojení:tram č.12,13 na Českou-přestup na tram 11,3.zastávka Tábor 
Hudba:Depeche Mode(exciter),De/Vision,Camouflage,Project Pitchfork,EBM,Recoil,Yazoo 
atd. 
pořádá:depeche mode conspiracy brno 

 
DM Everything Party v Plzni 
23.6.2001 od 21.00 do 04.00 
bar otevřen: 18.00-5.00 
klub Pod Lampou, Havířská 11, Plzeň 
 
vstupné: 30,- Kč 
info: 0604/512 993 
 
spojení: trolejbus č. 16 (zastávka Jižní předměstí) 
 tramvaj č. 4 (zastávka Chodské náměstí) 
 

T E X T Y 

 
Dream On  

As your bony fingers close around me 
Long and spindly 
Death becomes me 
Heaven can you see what I see  

Hey you pale and sickly child 
You're death and living reconciled 
Been walking home a crooked mile 

Paying debt to karma 
You party for a living 
What you take won't kill you 
But careful what you're giving  

There's no time for hesitating 
Pain is ready, pain is waiting 
Primed to do it's educating  

Unwanted, uninvited kin 
It creeps beneath your crawling skin 

Sni dál  

Kostlivé prsty mě začínají svírat 
Dlouché a chudé 
Smrt se mě zmocňuje 
Nebesa, vidíte to, co já ?  

Hej, ty bledé a mdlé dítě 
Jsi smrt a žijící smíření 
Kráčíš domů švindlavou mílí 

Splácíš dluh svému osudu 
Hraješ o svůj život 
To, co bereš tě nezabije 
Ale dej pozor na to, co dáváš  

Není čas na váhání 
Bolest je připravena, bolest čeká 
Připrav se, je to výchovné  

Nechtěná, nezvaná rodina 
Se plíží pod tvou kůži 
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It lives without it lives within you  

Feel the fever coming 
You're shaking and twitching 
You can scratch all over 
But that won't stop you itching  

Can you feel a little love 
Can you feel a little love  

Dream on dream on  

Blame it on your karmic curse 
Oh shame upon the universe 
It knows its lines 
It's well rehearsed  

It sucked you in, it dragged you down 
To where there is no hallowed ground 
Where holiness is never found  

Paying debt to karma 
You party for a living 
What you take won't kill you 
But careful what you're giving  

Can you feel a little love 
Can you feel a little love  

Dream on dream on  

Words and Music by Martin L Gore 
[c] 2001 EMI Music Publishing Ltd. 
London WC2H 0EA. 
Assigned by Grabbing Hands Music 
Ltd  

Žije to bez tebe, žije to v tobě  

Cítíš, jak přichází horečka 
Třeseš se a svíjíš 
Můžeš se celý poškrábat 
Ale to tě nezbaví svrbění  

Cítíš trochu lásky ? 
Cítíš aspoň trochu lásky ?  

Sni dál, sni dál  

Obviň z toho své osudové prokletí 
Oh, hanba celému vesmíru 
Zná svůj úděl 
Je to dobře nacvičené  

Pohltilo tě to a zavleklo tam 
Kde není žádná posvěcená země 
Kde nenajdeš žádnou svátost  

Splácíš dluh svému osudu 
Hraješ o svůj život 
To, co bereš tě nezabije 
Ale dej pozor na to, co dáváš  

Cítíš trochu lásky ? 
Cítíš aspoň trochu lásky ?  

Sni dál, sni dál  

 
 

T E X T Y 

 

I Feel Loved  

It's the dark night of my soul 
And temptation's taking hold 
But through the pain and the 
suffering 
Through the heartache and 

Cítím se milován  

Je to tmavá noc mé duše 
A pokušení se mě zmocňuje 
Ale přes bolest a utrpení 
Přes bolest srdce a chvění 

Cítím se milován 
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trembling 

I feel loved 
I feel loved  

As the darkness closes in 
In my head I hear whispering 
Questioning and beckoning 
But I'm not taken in  

I feel loved 
I feel loved  

From the depths of my emptiness 
Comes a feeling of inner bliss 
I feel wanted, I feel desired 
I can feel my soul on fire  

I feel loved 
I feel loved  

Words and Music by Martin L Gore 
[c] 2001 EMI Music Publishing Ltd. 
London WC2H 0EA. 
Assigned by Grabbing Hands Music 
Ltd  

Cítím se milován  

Jak temnota přichází 
V hlavě slyším šeptání 
Tázání a pokyvování 
Ale nepodvádím  

Cítím se milován 
Cítím se milován  

Z hlubin mé nicoty 
Příchází pocit vnitřního blaha 
Cítím, že někdo mě chce, někdo 
touží 
Cítím, jak má duše hoří  

Cítím se milován 
Cítím se milován  

 
 

T E X T Y 

 

Shine  

Put on your blindfold 
And a dress that's tight 
And come with me 
On a mystery night 
Open your eyes  

Follow our stars under a painted sky 
We'll leave the world behind 
We're learning to fly 
We used to get by  

Forget the pictures on your TV 
screen 
We'll steal the visions 
That you keep for your dreams 

Sviť  

Zavaž si oči 
A oblékni šaty, ty ti sluší 
A pojď se mnou 
Do tajemné noci 
Otevři oči  

Sleduj naše hvězdy na 
namalovaném nebi 
Necháme svět za námi 
Učíme se létat 
Zvykli jsme si ovládat  

Zapomeň na obrázky ze své 
televize 
Vplížíme se do představ 
Které máš ve svých snech 
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You can turn me on  

I was blind and I saw the light 
My angel coming 
In a brilliant white 
Shine for me  

You've been hanging from a rope of 
mediocrity 
Strung up by your insecurities 
You can shine for me 
Somebody has to 
Shine for me 
It's difficult not to 
Shine for me  

Follow our stars under a painted sky 
We'll leave the world behind 
We're learning to fly 
We used to get by  

Forget the pictures on your TV 
screen 
We'll steal the visions 
That you keep for your dreams 
You can turn me on  

You've been hanging from a rope of 
mediocrity 
Strung up by your insecurities 
You can shine for me 
Somebody has to 
Shine for me 
It's difficult not to 
Shine for me 
Somebody has to 
Shine for me 
It's difficult not to 
Shine for me  

Words and Music by Martin L Gore 
[c] 2001 EMI Music Publishing Ltd. 
London WC2H 0EA. 
Assigned by Grabbing Hands Music 
Ltd  

Můžeš mě povznést  

Byl jsem slepý a viděl jsem světlo 
Můj anděl přícházel 
V zářivé bílé 
Sviť pro mě  

Visela jsi na laně průměrnosti 
Povytahována svými nejistotami 
Můžeš pro mě svítit 
Někdo přece musí 
Pro mě svítit 
Je těžké 
Nesvítit pro mě  

Sleduj naše hvězdy na 
namalovaném nebi 
Necháme svět za námi 
Učíme se létat 
Zvykli jsme si ovládat  

Zapomeň na obrázky ze své 
televize 
Vplížíme se do představ 
Které máš ve svých snech 
Můžeš mě povznést  

Visela jsi na laně průměrnosti 
Povytahována svými nejistotami 
Můžeš pro mě svítit 
Někdo přece musí 
Pro mě svítit 
Je těžké 
Nesvítit pro mě 
Někdo přece musí 
Pro mě svítit 
Je těžké 
Nesvítit pro mě  

 
T E X T Y 
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Freelove  

If you've been hiding from love 
If you've been hiding from love 
I can understand where you're 
coming from 
I can understand where you're 
coming from  

If you've suffered enough 
If you've suffered enough 
I can understand what you're 
thinking of 
I can see the pain that you're 
frightened of  

And I'm only here 
To bring you free love 
Let's make it clear 
That this is free love 
No hidden catch 
No strings attached 
Just free love 
No hidden catch 
No strings attached 
Just free love  

I've been running like you 
I've been running like you 
Now you understand why I'm 
running scared 
Now you understand why I'm 
running scared  

I've been searching for truth 
I've been searching for truth 
And I haven't been getting 
anywhere 
No I haven't been getting anywhere  

And I'm only here 
To bring you free love 
Let's make it clear 
That this is free love 
No hidden catch 
No strings attached 
Just free love 
No hidden catch 
No strings attached 

Volná láska  

Jestli jsi se skrýval před láskou 
Jestli jsi se skrýval před láskou 
Rozumím tomu, odkud přicházíš 
Rozumím tomu, odkud přicházíš  

Pokud jsi dost trpěl 
Pokud jsi dost trpěl 
Rozumím tomu, na co myslíš 
Vidím tu bolest, které se obáváš  

A já jsem jenom zde 
Abych ti přinesl volnou lásku 
Vyjasněme si to 
Tohle je volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska  

Utíkal jsem jako ty 
Utíkal jsem jako ty 
Teď mi rozumíš, proč se bojím 
utíkat 
Teď mi rozumíš, proč se bojím 
utíkat  

Hledal jsem pravdu 
Hledal jsem pravdu 
A nikam jsem se nedostal 
Ne, nikam jsem se nedostal  

A já jsem jenom zde 
Abych ti přinesl volnou lásku 
Vyjasněme si to 
Tohle je volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska  

Hej dívko 
Musiš využít této chvíle 
Pak to nech odejít 
A necháš přijít tyto spletité pocity 
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Just free love  

Hey girl 
You've got to take this moment 
Then let it slip away 
Let go of complicated feelings 
Then there's no price to pay  

We've been running from love 
We've been running from love 
And we don't know what we're doing 
here 
No we don't know what we're doing 
here  

We're only here 
Sharing our free love 
Let's make it clear 
That this is free love 
No hidden catch 
No strings attached 
Just free love 
No hidden catch 
No strings attached 
Just free love  

Words and Music by Martin L Gore 
[c] 2001 EMI Music Publishing Ltd. 
London WC2H 0EA. 
Assigned by Grabbing Hands Music 
Ltd  

Pak nebude cena, kterou bys za to 
zaplatila  

Utíkali jsme před láskou 
Utíkali jsme před láskou 
A nevíme, co teď zde děláme 
Ne, nevíme, co teď zde děláme  

Jsme jenom zde 
A sdílíme volnou lásku 
Vyjasněme si to 
Tohle je volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska 
Žádný skrytý chyták 
Žádné přivázané šňůry 
Jen volná láska 

 
 
Jak doplnit chybějící čísla HALO ? 
• Stačí, když zašlete složenkou typu C obnos za vybraná čísla na adresu DMF Praha 
• Z druhé strany složenky v kolonce „Zpráva pro příjemce napište, která čísla 

objednáváte. 
 
 
 
 
Jak získají číslo HALO slovenští členové ? 
• Zašlou určený obnos na vybraná čísla Doporučeně poštou v dopise a napíšou čísla, 

která si objednávají !! V ceně není zahrnuto POŠTOVNÉ a BALNÉ !! K výsledné ceně 
připočtěte poštovné 25,- Kč. 

 
depeche mode friends 

P. O. Box 239 
160 41 Praha 6 

 


