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DJs, Video Show, DM Kino, DM Shop

PartySpirit

Národní 20, Praha 1
25/11/17

 OCEANLive:

Rock Café
19:00 hod.



   po téměř celé jedné dekádě se Vám dostává do rukou nové číslo fanzinu Depeche Mode Friends Halo. Dů-
vod takové prodlevy je poměrně zřejmý. Téměř veškeré aktuální dění lze sledovat na internetových strán-
kách depechemode.cz. Ale na mnohé žádosti a přání fanoušků, kterým prchavá virtuální podoba informa-
cí nevyhovuje zcela, a raději mají fyzičtější podobu nosičů informací, se chystáme pravidelné vydávání fan-
zinu Halo obnovit.
   Aktuální nové číslo bude  mapovat dění kolem éry alba Spirit a Global Spirit Tour, ale lehce se ohlédne 
i do historie.

Název akce 

Místo: Rock Café, Národní 20, Praha, Česko
Datum: 25. 11. 2017 (Sobota)                      Začátek / konec: 19:00 / 05:00

Program: Tradiční každoroční Depeche Mode Friends Party, nejen pro fanoušky DM, s názvem Spirit Party, 
se opět koná v Rock Café. Od koncertu DM v květnu uběhl již nějaký čas a máme před sebou další koncert 
v lednu příštího roku. Přijďte zavzpomínat s přáteli a znovu se navnadit na další pražský koncert Spirit Tour.
Tento klub je dvoupatrový, proto na této akci ani letos nebude chybět DM kino, kde se budou promítat různé 
záznamy a dokumenty o Depeche Mode. Na této párty vystoupí kapela Oceán, která nahradí vystoupení DM 
Revival, který jste vídali v předchozích rocích. 
Můžete se těšit i na další muziku. Na srazu Vás čeká bohatá tombola, např. textilní a pvc bannery s motivy 
DM, ti, kteří nebudou mít štěstí, budou mít možnost si zakoupit za minimální obnos bannery z dřívějších akcí. 
Samozřejmě nebude chybět ani dmshop.
Live: OCEÁN (21:30 hod.)
Dále je připravena vedle hlavní stage i druhá, kde budou hrány remixy a atd. pro ortodoxní fans.
DJs: Gabriel, Agent Orange
Jak se dostanete do Clubu Rock Café:   Metro trasa B: stanice Národní třída.
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• V březnu Depeche Mode vydali své 
 14. studiové album nazvané Spirit.
• Jako singly byly z alba Spirit postupně vy 
 dány Where´s The Revolution, Going Bac 
 kwards, Cover Me
• V květnu se ve sto českých kinech promí 
 tal koncertní film Depeche Mode Live In  
 Berlin.
• 24. května 2017 vystoupili Depeche 
 Mode v Praze v Edenu, koncert si nene  
 chalo. Na vyprodanou show se 
 prodalo 31 935 vstupenek.
• Legendární skladba Behind The Wheel  
 se objevila ve filmu a soundtracku Atomic 
 Blonde, v hlavní roli.
• Carla Bruni nazpívala Enjoy The Silence
• Pro zdravotní indispozici musel Dave Ga 
 han v Minsku do nemocnice, kde 
 strávil pět hodin na infúzích, a kapela tak  
 musela letní koncert v běloruské 
 metropoli přesunout do zimní části turné
• Dave Gahan nahrál a nazpíval skladbu 
 Where I Wait pro projekt Kurta Uena  
 ly Null + Void. Where I Wait je píseň, 
 kterou Gahan přinesl na nahrávání 
 Delta Machine, ale nakonec se nevešla  
 ani mezi bonusové písně tohoto alba.
• Depeche Mode předali své facebookové 
 stránky na celý rok fanouškům. Mezi 
 fanoušky, kteří tak na jeden den měli na  
 starosti Facebook Depeche Mode, 
 patří skateboardová legenda Tony Hawk,  
 jenž si Depeche Mode zamiloval, když 
 v roce 1981 slyšel v rádiu KROQ skladby  
 New Life a Just Can´t Get Enough či   
 frontman NIN Trent Reznor, kterého 
 Depeche Mode definitivně uhranuli 
 během koncertu v Clevelandu v rámci   
 Black Celebration Tour 
• V roce 2018 vystoupí Depeche Mode 
 v Praze téměř 30 let po prvním koncertu  
 v naší metropoli v roce 1988

• David Gahan během koncertu 
 v Bratislavě navštívil kostel, kde strávil   
 přibližně hodinu
• Depeche Mode jsou v říjnu 2017 znovu  
 nominováni do Rock‘n‘Roll Hall of Fame
• David Gahan se stal tváří pánské 
 kampaně Dior na podzim a zimu 2017
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   V pořadí čtrnácté studiové album Depeche Mode 
dostalo nakonec název Spirit. Cesta k novému albu 
započala v podstatě již v září roku 2015, kdy front-
man kapely prozradil pro magazín Pitchfork, že za-
čal skládat pro Depeche Mode společně s Kurtem 
Uenelou, Christianem Eignerem a Peterem Gorde-
nem. 

   Přesto právě Dave Gahan ještě v listopadu téhož 
roku během propagace desky Angels and Ghosts, 
kterou nahrál společně se Soulsavers, šokoval ne-
jen moderátorku francouzské televize Canal +, když 
ji v přímém přenosu ranního vysílání s tváří poke-
rového hráče řekl: „Nebude další album Depeche 
Mode“. Naštěstí pro zdraví její i fanoušků kapely to 
po pár vteřinách se smíchem popřel.

Do konce roku Gahan ještě prozradil, že na násle-
dující desce kapela již nebude spolupracovat s Be-
nem Hillierem, který produkoval tři předchozí desky 
Depeche Mode. V březnu vystoupil v Brně se svým 
minimal techno setem Daniel Miller. Na mou otáz-
ku, kdy se Depeche Mode chystají do studia, od-
pověděl šéf Mute s úsměvem, že následující mě-
síc, ale když jsem se jej dotázal na jméno produ-
centa, zvážněl a špitl: „Top Secret“. Depeche Mode 
skutečně nastoupili do studia 12. dubna, ale jméno 
producenta prosáklo až o dva měsíce později. Stal 
se jím James Ford, a právě Daniel Miller byl tím 
člověkem, kdo Forda kapele doporučil.

Ford vedle práce pro svou kapelu Simian Mobile 
Disco produkoval desky Arctic Monkeys, Haim, Flo-
rence and the Machine či Foals. O nahrávání s De-
peche Mode řekl: „Když jsem si před rokem a půl 
poprvé poslechl dema, docela mě překvapilo, jak 
byla dystopická a poněkud ustaraná. Ale vzhledem 
k tomu, co se dělo se světovou politikou, nemoh-
lo to album být proročtější a výstižnější. Nikdy ne-
dělám album s někým, kdo má na kontě víc alb než 
já, ale oni existují už tak dlouho a mají za sebou 
úžasnou historii. Byla to pro mě úplně nová zkuše-
nost a nové výzvy, které jsem musel přijmout a po-
pasovat se s nimi jako v případě kohokoliv jiné-
ho. To vše ve stínu jejich skvělé a velmi obdivova-
né řady minulých alb, což bylo skličující, ale byla to 
úžasná zkušenost.“

Nahrávání probíhalo opět v New Yorku a v Santa 
Barbaře, ale tentokrát chyběla informace, že atmo-
sféra ve studiu je skvělá. Docházelo totiž k třenicím 
mezi Martinem a Davem. Ford k tomu řekl: „Zasle-
chl jsem něco o tom, jak fungují, ale nikdy jsem ne-
pracoval se skupinou, která měla tak bohatou mi-
nulost. Jsou spolu tak dlouho, že by se to dalo při-
rovnat k manželství, jejich vztahy se časem mění 
a dějí se různé věci. Jsou jako bratři. Sem tam do-
chází ke třenicím a jde o to dostat z nich album, 
aniž by se u toho navzájem pozabíjeli. Hlavní je, že 
ve studiu byli velmi soustředění na práci. A, což je 
nejdůležitější, velkorysí a otevření nápadům. 
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Dovolili mi, abych se zapojil do čehokoliv, co jsem 
chtěl, co víc si můžeš přát.“ Dave k tomu otevřeně 
přiznal: „Během nahrávání alba „Spirit“ jsem se ocitl 
v hádce s Martinem Gorem. Víte, diskuse se vedly 
vždy. Tentokrát se to však nedalo označit jako dis-
kuse, ale spíše agrese. V určitém okamžiku ze stu-
dia zmizeli úplně všichni, dokonce i Fletch, který je 
jinak jediný, kdo tmelí kapelu.“

   „Myslím, že chudáka Fletch to trochu ranilo. Do-
konce to došlo do bodu, kdy jsem měl z Martina už 
strach, a přitom vím, že mě má velmi rád. Ten po-
cit strachu byl skutečný. To nebylo žádné hrdinské 
chování, kdy jsme se bili do prsou, to byla hádka 
dvou frustrovaných starých chlapů. S takovým ně-
čím jsem se ještě nesetkal. Víte, asi před 15ti lety 
jsem začal psát skladby i já, do té doby to byla vý-
lučně Martinova záležitost. Když jsme přišli do stu-
dia, kvůli nahrávání alba „Spirit“, poprvé, Martin měl 
připravených 20 skladeb, já asi 15. Ale na samotné 
album jsme chtěli nahrát maximálně 12. Chtěl jsem 
vyloučit některé Martinovy skladby, ne proto, že by 
byly špatné, ale spíše proto, že mě až tak neoslo-
vovali. Martin najednou začal mít pocit, že ohrožu-
ji jeho teritorium a že vlastně psaní skladeb je jedi-
ná věc, která mě v práci s Depeche Mode dokáže 
uspokojit. Řečeno stručně, museli jsme si to vysvět-
lit. No víte, ta komunikace není nejjednodušší. Stu-
dio se nám najednou zdálo příliš malé a ještě i ten 
malý prostor vyplnily dvě velké ega. Ještě i dnes 
mě tu a tam napadne, „pokud to takto bude pokra-
čovat, další album již nebude“. Ale jsme tady, tak-
že to funguje.“ 
V severoitalském Miláně proběhla 11. října tisková 
konference, na které Depeche Mode vedle oznámili 
nové celosvětové  Global Spirit Tour a album Spirit, 
z kterého uvedli tři krátké ukázky (Where´s Revolu-
tion, Poison Heart a Scum) za doprovodu projekce 
od Timothy Saccentiho. 
Po tiskové konferenci nastalo ticho, které trvalo až 
do konce ledna roku 2017, kdy bylo oficiálně ozná-
meno vydání singlu Where´s Revolution.

Ford vedle práce pro svou kapelu Simian Mobile 
DTen se na trhu objevil hned 3. února. Obal i dysto-
pický videoklip singlu byl prací Antona Corbijna. V 
klipu vystupují Depeche Mode v podobě a stylizaci 
„rudých revolucionářů“ 
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Singl byl vydaný bez b-strany, a jeho největším 
žebříčkovým úspěchem byla 3. pozice v Maďarsku, 
a 18. pozice ve Španělsku. V USA se dostal do 
TOP 40 Alternative Songs Chart, ale ve Velké Bri-
tánii se nedostal ani do TOP 100. Což ostatně platí 
pro všechny singly ze Spirit. Jednoznačnou zásluhu 
na tom má nové zaměření na digitální singly.

   Samotné album bylo vydáno 17. března 2017. Ve 
Velké Británii i v USA dosáhlo shodně na 5. místo v 
žebříčku nejprodávanějších alb. První místo získalo 
v České republice, v Rakousku, v Belgii, ve Francii, 
v Německu, v Maďarsku, v Itálii, v Polsku, v Portu-
galsku, dokonce i na Slovensku a ve Švýcarsku.

Kritici ve svém hodnocení album Spirit klasifikovali 
jako velmi úspěšné:

Classic Pop: „Depeche Mode pravděpodobně 
nikdy nezněli drsněji, ani zuřivěji a naléhavěji. Pře-
sto, když o tom jeden přemýšlí, tak přesně k tomu 
Depeche Mode vždy směřovali. Plně to vyhovuje 
jejich lesknoucím, hrozivým, futuristickým výtvorům. 
Není pochyb - Depeche Mode slaví úspěch. Jejich 
chápání toho, co ve světě odehrává, je nádherně 
řečeno a album Spirit je zásadním prohlášením, a 
to jak po hudební, tak politické stránce. 10/10

Entertainment Weekly: „Jsou to politické pís-
ně. Nicméně dávají albu soudržnost a smysl, nehle-
dě k tomu, jak obdivuhodně se nebojí vyjádřit pohr-
dání.“ 9/10.

All Music: „Spirit je robustní a nebojácná deska, 
může stát nejranějším a nejlepším  odkazem této 
politické éry.“ 9/10.

Exclaim: „S jejich nejnovější deskou Spirit De-
peche Mode dokazují, že mají hudební hloub-
ku i sílu přesvědčení, že nás všechny překonáva-
jí.“ 8/10.

Daily Mail: „Depeche Mode stále dělají svou
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hudbu převážně na synthezátorech, ale jen jed-
na polovina je synth-pop. Druhá polovina je rocko-
vá, tvrdá, maskulinní a temná. Podobně jako mno-
ho trojic od Cream po Muse dělají nepochybně vel-
ký hluk. Na albu Spirit dodal hlavní skladatel Mar-
tin Gore složku, která je spíše rocková než popová: 
politiku. Producent James Ford, když představoval 
album novinářům, tak jej popsal slovy: „bezútěšné 
a dystopické“. . „ 8/10.

Blurt Magazine napsal: „Pokud byste chtě-
li nalézt konzistentnější a bezchybnější desku, mu-
seli byste se vrátit zpět v čase až do roku 1993, do 
doby Songs of Faith And Devotion. Tahle trojice je 
ve špičkové formě.“ 8/10.

Server metacritic.com spočítal z odbor-
ných recenzí alba Spirit průměrnou hod-
notu 75%, předchozí album Delta Machi-
ne má na stejném serveru o 10% méně. 

Album Spirit se mělo původně jmenovat trochu od-
lišně: „Původně jsme zvažovali název ‚Maelstrom‘ 
(Smršť, Vír), ale to by příliš evokovalo heavy me-
tal, „ prozradil Dave. „Album jsme pojmenovali“ Spi-
rit „(Duch), ve smyslu otázek, ‚Kam se poděl duch?‘ 
Nebo ‚Kde je najednou duch lidskosti?‘



Druhým singlem z alba je nahrávka Going Bac-
kwards. Tento singl trochu doplatil na zvláštní stra-
tegii vydání. Když byl nejprve vydán jako digitál-
ní bundle, kde vedle albové verze byla přidána ješ-
tě verze natočená během Highline Session v New 
Yorku. Současně s tím byl vydán videoklip natoče-
ný během této session, dokonce s variantou 360°. 
Ale vyjma skalních příznivců prošlo toto vydání té-
měř bez povšimnutí. Na CD s osmi tracky se singl 
objevil až 15. září, ty byly vzápětí vydány také jako 
digitální download a jako 7 trackový. 

A tak největším žebříčkovým úspěchem Going Bac-
kwards je 55. pozice v iTunes chart. Z remixů stojí 
ale za zmínku minimálně „Going Backwards“ (Chris 
Liebing Burn Slow Mix), který připomíná „wilderov-
ské“ stupňování napětí. 
Jako třetí singl z alba Spirit vyslali Depeche Mode 
do světa 6. října Gahanovu píseň Cover Me. K ní 
byla jako oficiální videoklip uvolněna koncertní pro-
jekce od Antona Corbijna. 
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Členové kapely o Spirit a jednotlivých 
písních alba 

Martin:
Celé album vznikalo mnohem rychleji, než jsme byli 
zvyklí. Ve studiu jsme nakonec strávili jen tři mě-
síce, včetně finálního mixu. Dříve to bývalo mno-
hem déle. Dokonce jsme měli zarezervovaných dal-
ších šest týdnů ve studiu, které jsme nakonec ne-
potřebovali.

Gore: Dlouho jsem věřil tomu, že nové technologie 
by mohly svět sjednotit. Všichni jsme byli plní entu-
ziasmu v období Arabského jara, kdy se lidé sami 
organizovali přes sociální média v boji za svou svo-
bodu. No později se vše obrátilo k špatnému, a teď 
se zdá, že Střední Východ je v rozkladu.
Gahan: Pokud chceme věci změnit, tak se o tom 
potřebujeme nejdříve promluvit a brát ohled na to, 
co se děje ve světě. Nezdá se, že by to takhle fun-
govalo v Londýně - během Brexitu. Zdá se, že se 
svět vybral úplně jiným směrem a Martin to potře-
boval vyjádřit přes skladbu „Going Backwards“.

Gore: Tuto skladbu jsem napsal v roce 2015. Měl 
jsem pocit, že svět najednou nebyl tím skvělým 
místem a věci se zhoršovaly. Bylo to sice ještě před 
Brexitem, ale víte, už tehdy se děly příšerné věci. 
Krize v Sýrii se vlekla několik let.
Žiji ve Spojených státech a v té době policie téměř 
každý týden zastřelila na ulici nějakého černocha, 
což vedlo k nepokojům. Celý Střední Východ se 
zmítá v chaosu. Dodnes se mi nechce věřit, že Zá-
pad nečinně seděl a sledoval, jak se to v Sýrii neu-
stále zhoršuje. Je to velmi složitý problém k řešení, 
obzvláště když je zbytek světa s Ruskem na druhé 
straně barikády, ale ono to má i svou humanitární 
stránku a zde také nedokážu pochopit, jak se na to 
dokážou lidé nečinně dívat.



Gahan o Scum „Když jsem poprvé slyšel tuto pí-
seň, když mi Martin předvedl demo, nemohl jsem 
se dočkat, až ji budu moc cedit mezi zuby, je to 
přesně dle mého vkusu, úderné a odporné.“

Gahan: Je jedna z mých oblíbených skladeb na 
albu. Má nádhernou melodii, ale po textové stránce 
doslova násilím ukazuje, jak se navzájem separuje-
me, ať už po rasové nebo jiné stránce, a v podstatě 
nabádá, abychom se v první řadě podívali sami na 
sebe a ptali se sami sebe. Na které straně opravdu 
stojíš? Uvědomuješ si, co tvá volba skutečně způ-
sobí? Skutečně máš rád svého bližního? Jsi ocho-
ten akceptovat rozdíly? Spíše se však zdá, že těm-
to otázkám uhýbáme.

Gahan: Na albu jsou i nepřikrášlené skladby. Na-
příklad Scum, jejíž nahrávání bylo zábavné, stejně 
i její nazpívání. Má skvělý text, se kterým jsem se 
absolutně ztotožnil. Hej, ty nikdo, co si kdy pro ně-
koho udělal? Okamžitě jsem si to osvojil a tu otáz-
ku položil sám sobě. A přesně tak i tu skladbu pre-
zentuji ... skutečně vychází z mého vlastního stra-
chu“. Ve stylu, „Co jsem já kdy udělal? A co vlast-
ně dělám teď? Pomáhám nějakým způsobem lidem 
kolem mě, jenž toho štěstí v životě, až tak neměli? 
Skutečně se o něco starám?“ Nevím.

Martin: 
Líbí se mi ‚Scum‘, zvláště protože je to netypická 
skladba pro nás. Pěkně agresívní.“

Fletch: Velmi moc se mi z nové desky líbí Scum, 
má nejdivnější rytmus. Ve skutečnosti to nebudeme 
hrát naživo, nejsem si jistý, jestli bychom to naživo 
zvládli, má opravdu divný beat.

Gahan: Byl jsem nadšený, když Martin vydal svůj 
sólové album MG. Po dokončení alba 
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Delta Machine zůstalo množství rozpracovaných 
věcí, které se nedostaly do finální podoby, případ-
ně šlo o instrumentální skladby. Myslím, že Martin 
už tehdy uvažoval, že by vydal více instrumentál-
ně orientované album, v určitém směru dokonce fil-
mové. Vzpomínám si, že když jsem jeho album sly-
šel poprvé, při některých skladbách mě napadlo, 
„Aha, kousek z tohoto mi myslím někdy přehrával.“ 
Některé skladby se mi opravdu líbí, hlavně „Eu-
ropa Hymn“, což byla vlastně první skladba pre-
zentující celé dílo. Líbilo se mi, jak dokázala člově-
kem pohnout. I proto obsahuje tato skladba verš „I 
Like The Way You Move“. Martin sice o tom 
neví, ale tento verš jsem si zapsal při poslechu in-
strumentálního kousku, který mi poslal, z něhož se 
později stala „You Move“. Ta je jinak po rytmic-
ké stránce skutečně zvláštní. První, co mě napadlo, 
„Proč mi to poslal? „. Martin však řekl,“ Podívej, ne-
vím, co s tím dál, možná tě napadne nějaká vokální 
melodie a nějaký text. „Jistý čas jsem si to nechal u 
sebe a později jsem se hrabal v mých starších vě-
cech a melodiích, které jsem měl uložené v telefo-
nu. To jsou obvykle věci, či fráze, které mě jen tak 
napadnou a najednou se mi v mysli vynořil verš „I 
Like The Way You Move“. Pocitově mě to vrá-
tilo k Europa Hymn z Martinova alba.

Dave: Název skladby “Cover Me” je nutné brát ve 
smyslu, ochraňuj nás, nás všechny. Martin i já píše-
me zvlášť, ale velmi často máme, zdá se, společné 
téma. Nevím, jak je to možné. Někdy se to stává po 
hudební, ale někdy i po textové stránce. Martino-
vy písničky jsou více přímé v tom, jak vnímá věci, 
které se teď dějí na této planetě, a moje jsou spíš o 
tom, jak z této planety zmizet a najít novou.

Gore: Tato skladba se mi velmi líbí, už jen proto, že 
je divná. Je věnována mé dceři, která má dnes rok. 
Je trochu temná, bezútěšná a pojednává o stoupa-



jícím atomovém mraku a padající radiaci. Instru-
mentálně je skutečně zvláštní a tak trochu experi-
mentální a nepodobá se to ničemu, co jsme dosud 
udělali.

Gahan: Christian s Peterem mi poslali kytarovou 
linku, která v sobě měla velmi silnou vibraci. Měl 
jsem z ní skutečně zvláštní pocit a v hlavě se mi 
okamžitě vynořila melodie. Martin toho hodně ne-
namluví, ale když došlo na hodnocení skladeb, po-
znamenal, že Poison Heart je nejlepší skladba, ja-
kou jsem dosud napsal. Není zamýšlena jako zlo-
mová skladba. Sledoval jsem v televizi zprávy a 
zkoušel jsem něco napsat, i přes neschopnost se 
vcítit do někoho jiného. Musím mít v sobě něco 
špatného, jed v srdci nebo něco podobného. Bylo 
zábavné si pohrávat s touto představivostí, bylo v 
tom něco pozemsky chtivého až chlípného. Ta chuť 
chtít něco a vzít si to, když to právě chcete a na ni-
čem jiném nezáleží. Zlomové to tedy bylo pro mě 
samého - snaha se vyvíjet, snaha zbavit se starých 
myšlenek, o kterých jsem byl přesvědčen, že fun-
gují, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Naštěstí se to 
netýkalo vztahu s mou manželkou. „Poison Heart“ 
vlastně kompletuje další skladbu, „The Worst Cri-
me“. Text „Poison Heart“ je však více vnitřním dialo-
gem, kdežto „The Worst Crime“ směřuje ven.

Gore: Zvuky skutečně ovlivňují kompozici sklad-
by. Dobrým příkladem může být právě tato skladba. 
Na začátku zde byl pouze hlavní hnací zvuk, kte-
rý jsem naprogramoval v Eurorack. Nakonec právě 
tento zvuk dodal skladbě jakýsi punkový nádech.

Gahan: Desku Spirit jsme nahrávali během prezi-
dentské kampaně ve Spojených státech i během 
Brexitu, kdy se k nám konečně dostaly všechny po-
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třebné informace. Událo se mnoho změn a mno-
ho událostí, kdy se člověk sám sebe ptal,“ tohle se 
vážně opravdu děje? „. Ale ono se to děje po celém 
světě – separatistické tendence. Stejně tak to: „to-
hle si nechám pro sebe a ostatní mi jděte mi z ces-
ty „, jakož i všechno to, co jsme poslouchali po celé 
roky, o tom jednom procentu bohatých ...“ Kdy se to 
bohatství konečně uvolní i pro ostatní? „Nakonec z 
toho vznikla skladba Poorman.

Gore: Ohledně skladby „No More (This Is The Last 
Time)“, se vedou spekulace, že by se mohla tý-
kat právě Depeche Mode Ale no tak, lidé už celá 
léta tvrdí, že Depeche Mode končí. Nikdy nevíte, co 
se stane. Nemůže Vám nic slíbit. Na druhé straně, 
proč bychom se měli vzdát kapely, když se vše vy-
víjí tak skvěle?

Gahan: Myslím, že když se každého z kapely ze-
ptáte, proč jsme album nazvali“ Spirit „, dostali bys-
te vždy odlišnou odpověď. Ale podle mě to bylo 
díky verši z této skladby:“ our spirit is gone“. Věřím 
v naději, že poukázání na fakt, že naše lidskost sje-
la z cesty, nám pomůže najít cestu zpět. Že nám to 
pomůže znovuobjevit našeho ducha.



Digital download
1.“Where‘s The Revolution“ – 4:59

CD single / digital download
1.“Where‘s The Revolution“ – 4:59
2.“Where‘s The Revolution 
(Ewan Pearson Remix)“ – 8:36
3.“Where‘s The Revolution (Algiers Remix)“ – 4:55
4.“Where‘s The Revolution 
(Terence Fixmer Remix)“ – 6:23
5.“Where‘s The Revolution (Autolux Remix)“ – 4:17
Double LP Vinyl single
1.“Where‘s The Revolution (Autolux Remix)“ – 4:17
2.“Where‘s The Revolution 
(Pearson Sound Remix)“ – 6:28
3.“Where‘s The Revolution 
(Algiers Click Farm Remix)“ – 3:28
4.“Where‘s The Revolution 
(Simian Mobile Disco Remix)“ – 8:46
5.“Where‘s The Revolution 
(Pearson Sound Beatless Remix)“ – 4:20
6.“Where‘s The Revolution 
(Simian Mobile Disco Dub)“ – 8:45
7.“Where‘s The Revolution 
(Terence Fixmer Spatial Mix)“ – 6:34
8.“Where‘s The Revolution 
(Patrice Bäumel Remix)“ – 6:57
9.“Where‘s The Revolution 
(Ewan Pearson Kompromat Dub)“ – 8:20
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CD1
01 Going Backwards 5:42 (Martin L. Gore)
02 Where‘s the Revolution 4:59 (Martin L. Gore)
03 The Worst Crime 3:48 (Martin L. Gore)
04 Scum 3:14 (Martin L. Gore)
05 You Move 3:49 (Martin L. Gore, Dave Gahan)
06 Cover Me 4:51 (Dave Gahan, Peter Gordeno, 
Christian Eigner)
07 Eternal 2:24 (Martin L. Gore)
08 Poison Heart 3:17 (Dave Gahan, 
Peter Gordeno, Christian Eigner)
09 So Much Love 4:29 (Martin L. Gore)
10 Poorman 4:25 (Martin L. Gore)
11 No More (This Is the Last Time) 3:13 
(Dave Gahan, Kurt Uenala)
12 Fail 5:07 (Martin L. Gore)

CD2
5 remixes created by Depeche Mode, Matrixxman 
and Kurt Uenala, collectively entitled the‚ Jungle 
Spirit Mixes‘
01 Cover Me (Alt Out) 4:27
02 Scum (Frenetic Mix) 5:26
03 Poison Heart (Tripped Mix) 4:16
04 Fail (Cinematic Cut) 5:37
05 So Much Love (Machine Mix) 7:05



Digital single
1.“Going Backwards“ (Album Version) – 5:43
2.“Going Backwards“ 
(Highline Sessions Version) – 5:27
CD single / digital download
1.“Going Backwards“ (Radio Edit) – 3:51
2.“Going Backwards“ (Chris Liebing Mix) – 9:07
3.“Going Backwards“ 
(Solomun Extended Radio Remix) – 8:25
4.“Going Backwards“ (The Belleville Three Full 
Vocal Mix) – 6:44
5.“Going Backwards“ (Point Point Remix) – 4:32
6.“Going Backwards“ 
(Chris Liebing Burn Slow Mix) – 7:08
7.“Going Backwards“ 
(Maya Jane Coles Remix) – 5:57
8.“Poison Heart“ (Soulsavers Re-Work) – 3:45
Double LP Vinyl single
1.“Going Backwards“ (Chris Liebig Mix) – 9:07
2.“Going Backwards“ (Solomun Club Remix) – 7:53
3.“Going Backwards“ 
(The Belleville Three Deep Bass) – 5:58
4.“Going Backwards“ 
(Chris Liebing Burn Slow Mix) – 7:08
5.“Going Backwards“ (Point Point Remix) – 4:32
6.“You Move“ (Latroit Remix) – 4:17
7.“Poison Heart“ (Soulsavers Re-Work) – 3:45
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Vinyl 
A1. Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX) 09:37
A2. Cover Me 
(I Hate Models Cold Lights Remix) 09:55
B1. Cover Me 
(Nicole Moudaber Remix) 11:17
B2. So Much Love (Kalli Remix) 06:29
C1. Cover Me 
(Erol Alkan White Light Rework) 07:22
C2. Cover Me (Texas Gentlemen Remix) 05:24
D1. Cover Me (Warpaint Steez Remix) 06:26
D2. Cover Me 
(Josh T. Pearson Choose Hellth Remix) 04:51

CD
01. Cover Me (Radio Edit)
02. Cover Me (Warpaint Steez Remix)
03. Cover Me (Erol Alkan Black Out Rework)  
04. Cover Me (Texas Gentlemen Remix)
05. Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX)
06. Cover Me (Ben Pearce Remix)
07. Cover Me 
(Josh T. Pearson Choose Hellth Remix)
08. So Much Love (Kalli Remix)

Digital Download 

01. Cover Me (Radio Edit) 04:01
02. Cover Me (Warpaint Steez Remix) 06:23
03. Cover Me 
(Josh T. Pearson Choose Hellth Remix) 04:48



04. Cover Me (Ellen Allien U.F.O. RMX) 09:37
05. Cover Me (Nicole Moudaber Remix) 11:17
06. Cover Me (Ben Pearce Remix) 05:59
07. Cover Me (Texas Gentlemen Remix) 05:22
08. Cover Me 
(Erol Alkan White Light Rework) 07:21
09. Cover Me 
(I Hate Models Cold Lights Remix) 09:55
10. Cover Me (Dixon Remix) 07:26
11. So Much Love (Kalli Remix) 06:28
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   Depeche Mode nahráli svou coververzi skladby 
Davida Bowieho Heroes, kterou zařadili i do kon-
certního setlistu. Tato skladba stála u samotného 
počátku Depeche Mode.

David Bowie zemřel na začátku tohoto 
roku, a kdyby nebylo Bowieových „He-
roes“, tak jste možná nikdy nebyl v De-
peche Mode. Co pro Vás osobně zna-
mená Bowie a co pro Depeche Mode?

Dave: Máte naprosto pravdu. Za prvé, David Bowie 
je tou silou, která mě a Martina Gorea svazuje do-
hromady. Díky němu si hudebně rozumíme. Po-
tom ještě asi díky Kraftwerk a taky je tam Iggy Pop, 
ale jinak posloucháme oba naprosto odlišnou hud-
bu. Ale Bowie byl vždycky s námi, a „Heroes“ byla 
pravděpodobně píseň, která mě přivedla do De-
peche Mode. Udělali jsme vlastně verzi Heroes bě-
hem nahrávání v New Yorku. Ve filmovém studiu 
jsme k tomu nahráli 4 až 5 písní z nové desky, a to 
budete mít možnost vidět všechno dohromady. Hrá-
li jsme s automatickým bubeníkem, Fletch na klá-
vesy, Martin na kytaru, já vokály a trochu bicí auto-
mat. Takhle jsme nahráli několik skladeb z připravo-
vaného alba, a k nim svou verzi „Heroes“, které se 
velmi povedla. Když jsem to zpíval, úplně mě to ho-
dilo o více než třicet let zpátky do té malé tělocvič-
ny. Vlastně jsem poslouchal „Heroes“ dnes ráno, ta-
hle písnička se prostě nikdy neomrzí.



Jdeme zpět

Jdeme zpět
Ještě tam nejsme
Ještě jsme se nevyvinuli
Nemáme respekt
Ztratili jsme kontrolu
Jdeme zpět
Ignorujeme skutečnosti
Jdeme zpět

Počítáte všechny ty oběti?
Ještě tam nejsme
Tam, kde potřebujeme být
Stále se topíme v dluzích
Pro naše šílenství
Jdeme zpět
Obracíme záda k naší historii
Jdeme zpátky
A ohlašujeme mizérii

Můžeme vše sledovat přes satelity
Máme vše na očích
Sledujeme lidi, jak umírají v přímém přenosu
A ani to s námi nepohne
Uvnitř nic necítíme

Ještě tam nejsme
Poztráceli jsme duši
Což je příčinou
Proč si kopeme své vlastní hroby
Jdeme zpět
Vlastněni novými technologiemi
Jdeme zpět
K barbarské mentalitě

Zvládneme to napodobovat na konzolách
To zabíjení, které ovládáme
Smysly, jenž jsou otupělé
Protože uvnitř nic nemáme
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Uvnitř nic necítíme
Uvnitř nic necítíme
Nic necítíme
Nic tam není

Kde je ta revoluce

Drželi vás zpátky,
motali dokolečka.
Obelhávali vás
a krmili pravdami.
Kdo za vás rozhoduje?
Vy, nebo vaše náboženství?
Vláda, nebo země?
Vy vlastenečtí fanatici.

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.

Štvalo vás to
už pěkně dlouho.
Pošlapali vaše práva,
neposlouchali vaše názory.
Manipulují a zastrašují,
hrůzou coby zbraní.
Děsí vás, až ohloupíte,
pošlapou vás, když nebudete na jejich straně.

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.



Vlak už přijíždí (4x)
Tak nastupte 
Nastupte (3x)
Motory řvou (4x)
Tak nastupte
Nastupte (3x)

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.

Nejhorší zločin

Na náměstí se lynčuje
Budeš se k nám muset přidat
Všichni tam budou
Nastavujeme oprátky
Kdysi byla řešení
Teď nemáme žádné výmluvy
Ztratili se ve zmatku
Takže už připravujeme smyčky

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?

Obviňující dezinformace
Svedení vůdci
Apatické zaváhání
Nevzdělaní čtenáři
Z jakéhokoliv důvodu
se zde nacházíme
Všichni jsme obviněni pro zradu
Nezbyl nikdo, koho by vyslyšeli

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?
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Jsme soudci a porotci
Kat, odsouzený
Na hněv je už příliš pozdě
Naše obžaloba byla ručně sepsána
Tak vstup na popraviště
A přijmi svůj rozsudek
Za svou povrchnost
Musíš zaplatit pokání

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?

Špína

Hej špíno, hej špíno
Co jsi kdy pro někoho udělal?
Hej špíno, hej špíno
Co podnikneš, až přijde karma?

Někdo zavolá
Ty upadneš
A nemáš kam utéct
A ty brečíš
A vůbec nespíš
A žadoníš o svou zbraň

Zmáčkni spoušť

Hej špíno, hej špíno
Co jsi kdy pro někoho udělal?
Hej špíno, hej špíno
Co uděláš, až nastane čas rozsudku?

Poklekneš
Budeš kňučet
Budeš hledat někoho
Kdo podá svědectví 
O tvé dobrotě
Nemůžeš najít ani svého syna



Zmáčkni spoušť
Zmáčkni spoušť

Ty bys neobětoval ani drobečky
Umírajícímu 
A plakajícímu
Uvnitř jsi mrtvý, jsi otupělý
Jsi dutý 
A povrchní
Tvůj prázdný život je u konce

Zmáčkni spoušť
Zmáčkni spoušť
Hej špíno, hej špíno
Zmáčkni spoušť

Jak se hýbeš

Něco jsme měli, to bylo včera
Pokušení klepe na mé dveře
Mluvíš se mnou o životě, který jsme mohli mít
Oh, ale my už ho nemáme

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď

Jestli mi dáš něco, na co si spolu můžeme zahrát
Nech mě být tvým mužem
Nepotřebuji tě, ani tvou kouli s řetězem
V téhle studně není voda

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď
Celou noc
Představivost je vše, co to obnáší
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Přišla si zaklepat na mé dveře
Mluvila jsi se mnou o životě, který jsme měli mít
Víš, že si tomu mohla dát víc

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď

Celou noc

Skryj mě

Už mi bylo i lépe
Celou noc jsem nespal
Cítím, že to přichází
To raní světlo
Vzduch je tu tak studený
Je těžké dýchat
Radši se přikryjeme
Přikryješ mě?

Proudí sem polární záře
Mimo mě a tebe
Snil jsem o nás v jiném životě
V tom, kterého jsme nikdy nedosáhli

A víš, že se utápíme
Mohli bychom zeslábnout
Dnes nejdu ke dnu
Dnes ne
Vzduch je tu tak studený
Je těžké se dívat
Musíme se přikrýt
Přikryj mě

Proudí sem polární záře
Mimo tyhle zlomené tyče
Představoval jsem si nás v jiném životě
Kde jsme všichni superhvězdami



Věčná
 
Ó, maličká
Ochráním tě
A zahrnu tě svou láskou
Stejně jako může kterýkoliv muž
Stejně jako mohl kterýkoliv muž
Budu tady pro tebe
Navždy
A když temný oblak
Stoupá
A záření stéká
Pohlédnu ti do očí
A políbím tě
A dám ti všechnu mou lásku
Stejně jako může kterýkoliv muž
Stejně jako mohl kterýkoliv muž
Jsi má věčná
Věčná
Láska

Otrávené srdce

Máš v srdci jed
Yeah jsem si tím jistý
Věděl jsem to už od začátku
Od okamžiku kdy jsme se poznali
Víš, že se musíme rozejít
Budeš navždy sama

Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsme blíže k okraji propasti
Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

Máš v mysli jed
Yeah, jsem si tím jistý
Nikdy jsi taková nebyla
Při vší úctě
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Víš, že se musíme rozejít
Budeš navždy sáma

Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsme blíže k propasti
Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

Příliš dlouho jsme kráčeli po této zledovatělé stezce
Mé zlomené srdce je chladnější než kámen
Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsi mě dotlačila k okraji propasti

Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

Tolik lásky

Neumím lhát
Neumím předstírat
Neumím hrát
Třesou se mi ruce
Je tu odhalení
Kterým se musím řídit
Je ve mně tolik lásky

Nemohu běžet
Zkoušel jsem to
Je tu trn
V mém boku
Je tu něco
Co nemohu skrývat
Je ve mně tolik lásky

Můžeš mě opustit
Zkoušet mě zlomit
Ale teď mě nemůžeš setřást
Ne
Můžeš mnou pohrdat
Děsit mě



Tolik mě to uspokojuje

V mých žilách 
Proudí oheň
Touha 
Způsobuje bolest
Řekl bych to 
Znovu
Je ve mně tolik lásky

Můžeš mě opustit
Zkoušet mě zlomit
Ale teď mě nemůžeš setřást
Ne
Můžeš mnou pohrdat
Děsit mě
Tolik mě to uspokojuje

Je ve mně tolik lásky

Žebrák

Hej, hej, hej, hej

Hej, nic nového
Žebrák je pořád smutný
Chodí si ve vychozených botách
Nemá co ztratit

Hej, je na cestě
Táhne si své těžké břemeno
Směrem k neurčitému příbytku

Kráčí pomalu

Hej

Korporace dostávají dovolené
Nechávají si skoro vše, co získají
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Aspoň nám řekněte, jak dlouho to bude trvat
Než to prosákne
Kdy něco prosákne i k nám?

Hej, je na ulici
Leží ve sněhu a plískanici
Žadoní o něco k jídlu
Lakomě zírá

Hej, kolemjdoucí
Neodvažují se na něj pohlédnout
Ani by vám neřekli proč
Nebo co se děje uvnitř

Korporace dostávají dovolené
Nechávají si skoro vše, co získají
Aspoň nám řekněte, jak dlouho to bude trvat
Než to prosákne
Kdy něco prosákne i k nám?

Již ne více (Tentokrát je to naposled)

Ještě jedna jízda
Nemůžu vysvětlit
naše váhání
Zastavujeme a znovu začínáme
Opakujeme proces
Opakujeme lež
Čas od času
Znovu a znovu

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Říkejte tomu, jak chcete
Už pro mě nic neznamenáš
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Naše duše jsou zkorumpované
Naše mysli jsou v nepořádku
Naše vědomí zkrachované
Oh, jsme v prdeli

Lidé
Co si vůbec myslíme?
Je to ostudné
Naše normy jsou potopeny
Sotva se držíme
Nás duch se vytratil
A jednou, tam kde to svítilo
Slyším osamělou píseň

Lidé
Jak se s tím vyrovnáme?
Je dokonce marné
Začít doufat
že spravedlnost zvítězí
Pravda bude jazýčkem na vahách
Naše důstojnost odplula
Oh, selhali jsme

Běž svou cestou
Já půjdu svou
Šli jsme spolu
Už hodně dlouho
Dostali jsme se na vrchol
Mnoha způsoby
Dosáhli jsme vrcholu
A poté jsme se v tichosti vzdálili

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Říkejte tomu, jak chcete
Už pro mě nic neznamenáš

Naše zločiny
Nás míjí
Zločiny,
Všechny se vytratí a zhynou
Všechny ty vzpomínky
Všechna naše bolest
Pomalu zmizí
Jako padající déšť

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Fajn, tentokrát je to naposled
Naposled

Selhání

Lidi
Tomuhle říkáme snaha?
Jsme bezmocní
Zapomeňte na zapírání
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27 May 2017 Leipzig, Germany Festwiese 
29 May 2017 Lille, France Stade Pierre Mauroy 
31 May 2017 Copenhagen, Denmark Telia Parken 
03 June 2017 London, United Kingdom London 
Stadium 
05 June 2017 Cologne, Germany RheinEnergieSta-
dion 
07 June 2017 Dresden, Germany Ostragehege 
09 June 2017 Munich, Germany Olympiastadion 
11 June 2017 Hannover, Germany HDI Arena 
12 June 2017 Hannover, Germany HDI Arena 
18 June 2017 Zurich, Switzerland Letzigrund Sta-
dion 

20 June 2017 Frankfurt, Germany Commerzbank 
Arena 
22 June 2017 Berlin, Germany Olympiastadion 
25 June 2017 Rome, Italy Stadio Olimpico 
27 June 2017 Milan, Italy Stadio San Siro 
29 June 2017 Bologna, Italy Stadio Renato Dall‘Ara 
01 July 2017 Paris, France Stade de France 
04 July 2017 Gelsenkirchen, Germany Veltins Are-
na 
06 July 2017 Bilbao, Spain BBK Live Festival 
08 July 2017 Lisbon, Portugal NOS Alive Festival 
13 July 2017 St. Petersburg, Russia SKK 
15 July 2017 Moscow, Russia Otkritie Arena 
17 July 2017 Minsk, Belarus Minsk Arena Resche-
duled 13 Feb 2018 
19 July 2017 Kiev, Ukraine Olimpiyskiy National 
Sports Complex 
21 July 2017 Warsaw, Poland PGE Narodowy 
23 July 2017 Cluj-Napoca, Romania Cluj Arena 

2nd leg - North America 
23 August 2017 Salt Lake City, UT USANA Amphi-
theatre 
25 August 2017 Denver, CO Pepsi Center 
27 August 2017 Detroit, MI DTE Energy Music The-
atre 
30 August 2017 Chicago, IL Hollywood Casino Am-
phitheatre 

Press Conference   
11 Oct 2016 Milan, Italy La Triennale Di Milano 
Teatro Dell‘Arte 
    
Pre-tour   
01 March 2017 New York, NY The Tonight Show 
with Jimmy Fallon (NBC) 
06 March 2017 New York, NY Rehearsals, Sony 
Studios, with 20+ lucky fans/winners 
08 March 2017 New York, NY NYU Skirball Cen-
ter (NYT) 
17 March 2017 Berlin, Germany Spirit World Premi-
ere + 360° Live Streaming 
21 March 2017 Paris, France RTL2 Studios (RTL2 
radio + TMC TV) 
23 March 2017 Basel, Switzerland Secret Concert 
26 March 2017 Glasgow, Scotland Glasgow Barro-
wland Ballroom (BBC6) 
31 March 2017 London, UK Skavlan 
21 April 2017 Hollywood, CA Rehearsals 
24 April 2017 Los Angeles, CA The Late Late Show 
With James Corden 
26 April 2017 Hollywood, CA Special thank you 
show 
03 Mai 2017 Stockholm, Sweden Dress Rehearsal 
    
1st leg - Europe 
05 May 2017 Stockholm, Sweden Friends Arena 
07 May 2017 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome 
09 May 2017 Antwerp, Belgium Sportpaleis 
12 May 2017 Nice, France Stade Charles-Ehrmann 
14 May 2017 Ljubljana, Slovenia Dvorana Stožice 
17 May 2017 Athens, Greece Terra Vibe Park 
20 May 2017 Bratislava, Slovakia Štadi-
ón Pasienky 
22 May 2017 Budapest, Hungary Grou-
pama Arena 
24 May 2017 Prague, Czech Republic
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19 November 2017 Birmingham, UK Barclaycard 
Arena 
22 November 2017 London, UK O2 Arena 
24 November 2017 Frankfurt, Germany Festhalle 
26 November 2017 Antwerp, Belgium Sportpaleis 
28 November 2017 Stuttgart, Germany Schleyer-
halle 
30 November 2017 Mannheim, Germany Mannhe-
im Arena 
03 December 2017 Paris, France AccorHotels Are-
na 
05 December 2017 Paris, France AccorHotels Are-
na 
07 December 2017 Barcelona, Spain Palau St. Jor-
di 
09 December 2017 Torino, Italy Pala Alpitour 
11 December 2017 Torino, Italy Pala Alpitour 
13 December 2017 Bologna, Italy Unipol Arena 
16 December 2017 Madrid, Spain WiZink Center 
09 January 2018 Copenhagen, Denmark Royal 
Arena 
11 January 2018 Hamburg, Germany BarclayCard 
Arena 
13 January 2018 Amsterdam, Netherlands Ziggo 
Dome 
15 January 2018 Cologne, Germany Lanxess-A-
rena 
17 January 2018 Berlin, Germany Mercedes-Benz 
Arena 
19 January 2018 Berlin, Germany Mercedes-Benz 
Arena 
21 January 2018 Nuremberg, Germany Arena Nür-
nburger 
24 January 2018 Bordeaux, France Bordeaux 
Métropole Arena 
27 January 2018 Milano, Italy Mediolanum Forum 
29 January 2018 Milano, Italy Mediolanum Forum 
31 January 2018 Prague, Czech Repub-
lic O2 Arena 
02 February 2018 Budapest, Hungary BSA 
04 February 2018 Vienna, Austria Stadthalle 
07 February 2018 Krakow, Poland Tauron Arena
09 February 2018 Lodz, Poland Atlas Arena

01 September 2017 Uncasville, CT Mohegan Sun 
Arena 
03 September 2017 Toronto, ON Air Canada Centre 
05 September 2017 Montreal, QC Centre Bell 
07 September 2017 Washington, DC Verizon Cen-
ter 
09 September 2017 New York, NY Madison Squa-
re Garden 
11 September 2017 New York, NY Madison Squa-
re Garden 
13 September 2017 Tampa, FL MIDFLORIDA Cre-
dit Union Amphitheatre 
15 September 2017 Miami, FL AmericanAirlines 
Arena 
18 September 2017 Nashville, TN Ascend Amphi-
theater 
20 September 2017 Austin, TX Austin360 Amphi-
theatre 
22 September 2017 Dallas, TX Starplex Pavilion 
24 September 2017 Houston, TX Cynthia Woods 
Mitchell Pavilion 
27 September 2017 Phoenix, AZ AK-Chin Pavilion 
30 September 2017 Las Vegas, NV T-Mobile Arena 
02 October 2017 Santa Barbara, CA Santa Barba-
ra County Bowl 
06 October 2017 San Diego, CA Mattress Firm Am-
phitheatre 
08 October 2017 San Jose, CA SAP Center 
10 October 2017 Oakland, CA Oracle Arena 
12 October 2017 Los Angeles, CA Hollywood Bowl 
14 October 2017 Los Angeles, CA Hollywood Bowl 
16 October 2017 Los Angeles, CA Hollywood Bowl 
18 October 2017 Los Angeles, CA Hollywood Bowl 
21 October 2017 Seattle, WA KeyArena 
23 October 2017 Portland, OR Moda Center 
25 October 2017 Vancouver, BC Rogers Arena 
27 October 2017 Edmonton, AB Rogers Place 
    
3rd leg - Europe 
15 November 2017 Dublin, Ireland 3Arena 
17 November 2017 Manchester, UK Manchester 
Arena 



ROXYDlouhá 33
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AfterParty
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Koncerty v Praze a v Bratislavě 
v květnu 2017

Bratislava 20. 5. 2017
Depeche Mode odehráli 20. května v Bratisla-
vě svůj 5. koncert, a podobně jako v roce 2009 se 
odehrál za vytrvalého deště.

11 February 2018 Gdansk, Poland Ergo Arena 
13 February 2018 Minsk, Belarus Minsk Arena 
16 February 2018 Saint-Petersburg, Russia SKK 
18 February 2018 Helsinki, Finland Hartwall Arena 
20 February 2018 Riga, Latvia Arena Riga 
22 February 2018 Vilnius, Lithuania Siemens Arena 
25 February 2018 Moscow, Russia Olimpiyski Are-
na 
    
4th leg - Latin America 
11 March 2018 Mexico City, Mexico Foro Sol 
13 March 2018 Mexico City, Mexico Foro Sol 
16 March 2018 Bogota, Colombia Simon Bolivar 
Park 
18 March 2018 Lima, Peru Estadio Nacional 
21 March 2018 Santiago, Chile Estadio Nacional 
24 March 2018 Buenos Aires, Argentina Estadio 
Unico de la Plata 
27 March 2018 Sao Paulo, Brazil Allianz Parque
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Proplétám se davem do prostoru stání a 
pozoruji zčernalé tribuny. Pár výjimek se 
ještě najde, jinak ale dress code platí. Tu 
a tam zaslechnu útržky rozhovorů nad pi-
vem v tématicky potištěných kelímcích a 
zjišťuji, že jejich téma se netýká práce ani 
známých jako na jiných akcích, ale hud-
by a chystaných koncertů. Lidé řeší no-
vou desku „Spirit“, vybírají si nejoblíbe-
nější skladby, diskutují nad setlistem. Je 
úžasné být součástí komunity, která muzi-
kou britské formace skutečně žije. Tak od-
dané fanoušky má jen málokterá kapela. 
Vzduch se plní příjemným vzrušením a at-
mosféře zkrátka není co vytknout. 
Musicserver.cz

„Ľudia Gahana rozhodne nesklamali pri 
hitoch ako Everything Counts, Stripped, 
Enjoy the Silence, Never Let Me Down 
Again, či Personal Jesus, ktoré si mnohí 
zaspievali z plného hrdla. Niektoré z no-
toricky známych skladieb znejú na Global 
Spirit Tour s novým introm, takže nie vždy 
ich bolo možné spoznať od prvých tónov. 
Kapela tak extatický záver koncertu oz-
vláštnila, ešte viac však potešilo zarade-
nie coververzie legendárnej skladby Hero-
es Davida Bowieho. Gahan ju odspieval s 
citom a hlavne po svojom, takže porovná-
vanie s originálom by bolo zbytočné.
“ hudba.zoznam.sk

Depeche Mode sa vrátili do Bratislavy s 
lejakom, ale tento koncert bol najlepší. 
Denník.sk

Praha 24. 5. 2017
Jubilejní 10. koncert Depeche Mode v Praze s fan-
tastickou atmosférou v publiku i na pódiu, přestože 
koncert provázela zvýšená bezpečnostní opatření z 
důvodu teroristického útoku na koncertě zpěvačky 
Arianny Grande v Manchesteru.

Praha je vzhůru nohama, schyluje se k 
dešti, doprava je šílená. Předskokany ne-
stíhám, což zvláště u The Raveonettes 
vážně zamrzí. Nedá se nic dělat. Českou 
republiku už podesáté zasáhla horečka s 
názvem Depeche Mode. A déšť zase vel-
mi rychle zahnala.
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Depeche Mode v Praze: Gahanovo cha-
risma přebilo strohost mašin. Britská ka-
pela Depeche Mode ve středu na stadió-
nu v pražském Edenu udělala zastávku na 
probíhajícím turné k aktuálnímu albu Spi-
rit. Vystoupení potvrdilo, že DM jsou stále 
jedním z nejtrvalejších kultů britské i svě-
tové hudební scény. Energii koncertu do-
dával hlavně čím dál charismatičtější zpě-
vák Dave Gahan. novinky.cz

Revoluce se nekoná. Depeche Mode sedí 
na svém černém trůně pevně. K nejlepším 
momentům večera však z nového materi-
álu přispěla kapela z britského Basildonu 
pomalou Cover Me, do nadoblačných vý-
šin song hnala projekce ukazující Gaha-
na jako nablyštěného astronauta nastupu-
jícího do rakety a mířícího ke hvězdám. V 
kontextu několikaminutového instrumen-
tálního finále nabídli Depeche Mode svým 
fanouškům skutečně kosmický zážitek. 
Idnes.cz

Depeche Mode sestavili výborný setlist, 
který zahrnoval pět ochutnávek z letoš-
ní desky Spirit, samozřejmě největší hity a 
také coververzi Heroes, původně od Da-
vida Bowieho. Po jejím přehrání Gahan 
zvedl ruku k nebi a řekl: „Thank You.“ Šlo 
o opravdu uctivou poctu bez zbytečné-
ho patosu. Během večera zaznělo hned 
šest písniček (Going Backwards, Barrel 
of a Gun, A Pain That I‘m Used To, World 
in My Eyes, Never Let Me Down Again a 
I Feel You), které jsou stopou číslo jedna 
na některém z řadových depešáckých alb, 
a ty většinou bývají velmi výrazné. 
ireport.cz

Depeche Mode znamenitě odolávají zubu
času. V Praze hráli sebevědomě a s nob
lesou. aktualne.cz
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která byla součástí tohoto úspěchu, když byla 
losangelská policie donucena uzavřít autogramiádu 
kapely, protože pro podpis dorazilo 17.000 přízniv-
ců Depeche Mode, a začaly se objevovat výtržnos-
ti. „Ty výtržnosti nás dostaly do celostátních zpráv. 
To byl zlomový moment v Americe. Všichni ti lidé ve 
venkovských oblastech, kde jsme nikdy nebyli, nás 
nikdy neviděli ve zprávách, si najednou říkali: „Co 
je to za kapelu? Tu bychom mohli zkusit.“

03. Songs Of Faith And Devotion 
(Mute, 1993)
Díky převládajícímu úspěchu grungeové scény se 
Gahan odhodlal prosadit do zvuku osmé desky 
tesklivé kytary. Přestože měl zpěvák své heroino-
vé problémy, tak ostatní členové poslechli jeho do-
poručení a vzrušující Songs Of Faith And Devoti-
on...je jejich album s nejživějším zvukem. Zhýralost 
si ale následně vybrala svou daň. „Kapely nahrávají 
skvělá alba na drogách, ale nemůžeš nahrát album 
po albu natočeném na drogách. Můžeš nahrát jed-
no, možná dvě, ale dlouho to nevydržíš. Začne tě 
to požírat,“ tvrdí Fletcher. „Byli jsme mladí a dosáh-
li nových vrcholů. Ta deska šla na první pozici v 17 
zemích nebo tak nějak,“ připomíná Gore. „Myslím, 
že jsme tím trochu vyšli z hlubin.“

04. Playing The Angel (Mute, 2005)
Zvuk už jen tria znovuživený na prvním z triptychu 
alb natočených s producentem Benem Hillierem. 
Gahan zvažoval odchod z kapely na vlně svého só-
lového alba z roku 2003 Paper Monsters. Ale od-
vážil se k návratu, když mu Martin Gore poslal pár 
písní. „Martin pořád ještě chlastal, a to bylo všech-
no, o co se staral, ale napsal pár dobrých nových 
písní, tak jsem byl pro,“ vzpomíná Gahan. Playing 
The Angel je první deska, která obsahuje i Gahano-
vy skladby, což Depeche Mode dodalo novou dyna-
miku a motivaci. „Depeche Mode dovedou být od-
lišní. Je to Martin, já, taky Fletch a ten, koho přive-
deme, ať už Ben Hillier, Flood, Daniel Miller nebo

5 nejskvělejších alb 
dle členů kapely 
Depeche Mode.

01. Black Celebration (Mute, 1986)

Skladatel Martin Gore s pátou deskou kapely získá-
val již nepřehlédnutelný rukopis - popovou chytla-
vost a temnou naléhavost. „Black Celebration neby-
lo naše nejprodávanější album, ale bylo unikátní,“ 
říká Andrew Fletcher.
„S našimi alby je to tak, že nezabírají okamžitě, po-
třebují čas. Skladby, které jsou dnes považová-
ny za klasiku, jako Stripped, nebyly v té době přija-
ty příliš dobře.“
Dave Gahan přidává, že zatímco kapela nahráva-
la Black Celebration, tak si byli její členové dobře 
vědomi, že nejsou součástí žádné hudební scény 
v domovské Anglii. „Dělali jsme věci vlastním způ-
sobem.“ Náš promotér pro rádia se nás po posle-
chu Black Celebration tázal: „A kde je nějaká sklad-
ba pro rádia?“ Pro nás ale bylo více důležité celko-
vé vyznění alba.“

02. Violator (Mute, 1990)

Posilněni úspěchem alba Music For The Masses z 
roku 1987, byla následující deska Depeche Mode 
Violator mistrovský kousek. Zaznamenala stratosfé-
rický úspěch a dostala je na úroveň, kam se dosta-
lo jen pár kapel jejich generace. „Violator je doko-
nalé album,“ říká Fletcher. Gore připomíná událost, 
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Depeche Mode jsou tou kapelou o které je řeč, a 
taneční soutěž byla vstupenkou na tuhle jízdu a bá-
ječný film. Každý krok jejich cesty byl natočen pro 
dokumentární film Depeche Mode 101, podivu-
hodný dokument vydaný v roce 1989 pod vedením 
Chris Hegedus a jejího manžela D. A Pennebakera, 
režiséra, který stál za ikonickými hudebními doku-
menty, jako je Don´t Look Back s Bobem Dylanem. 
Film 101 nebyl ale pouze přepínáním záběrů na ka-
pelu a její fanoušky. Nevědomky se tento film stal 
skutečně první realitou show, když byli vhozeni do 
jednoho autobusu v podstatě náhodně vybraní nác-
tiletí cizinci, kteří se tváří tvář kamerám, stali rychle 
kamarády, aby společně shlédli přelomové stadió-
nové vystoupení Depeche Mode v Rose Bowl. Stej-
ně tak, jako nejvlivnější dark wave kapela v kože-
ném oblečení, tak i teenageři z autobusu dělají ten-
to film legendárním.
Není to náhoda, že tváře fanoušků je to první, co je 
ve filmu 101 zobrazeno. Kamera zachytává křičící 
fanoušky, kteří jsou oblečeni v černém, k tomu je-
jich velké náušnice a všichni doslova hoří, aby se 
už Depeche Mode objevili na pódiu. S jejich albem 
Music For The Masses (které mimochodem právě 
slaví 30 let od vydání), přinesli DM omamnou směs 
melancholie a melodie, které nikdy nebyly silněj-
ší. Což bylo oceňováno i těmi, kteří nenáviděli jejich 
synthpopové začátky.
Depeche Mode přizvali Pennebakera, aby zdoku-
mentoval jejich americké turné v roce 1988, kte-
ré finišovalo slavným Koncertem pro masy v Rose 
Bowl v Los Angeles – největší show jejich kariéry, 
ale nebyla stadionová show nebo hudba, co přimě-
lo Pennebakera, aby se k Depeche Mode připojil, 
byli to jejich fanoušci.

James Ford. To je to, co to podle mě dělá zajíma-
vé,“ přidává Gahan.

05. Spirit (Mute, 2017)

Na počátku byl nesoulad mezi Gahanem a Gorem, 
než se s nimi pohovořil producent James Ford, 
aby jim pomohl řešit jejich vzájemné rozepře. „Po-
stavili jsme se jeden druhému, a to vůbec popr-
vé za 30 let, ale vyčistil se vzduch,“ objasňuje Ga-
han. Což vyústilo v jejich nejvitálnější album za 
dlouhá léta. Gahanovy skladby o zmatení a odci-
zení zapouzdřené s Goreovými hymnami o „Sta-
vu unie“. „Měl jsem pocit, že svět je naprosto v cha-
osu a chtěl jsem na to poukázat,“ říká Gore. Doká-
zal tím, že Depeche Mode jsou stále moderní kre-
ativní silou. „Myslíme si, že jsme současní, nejsme 
staříci. Jsme schopni dělat skvělé desky,“ podotý-
ká Fletcher.“

Z historie

Filmový dokument Depeche Mode 101, 
v kterém hráli náctiletí fanoušci kapely, 
byl první skutečnou reality show

„Wow, spousta lidí, kteří mají opravdu cool úče-
sy, nosí oční linky a nosí všechno černé, tohle jsou 
moji lidé.“
 
Představte si, že je Vám 17 let a zavolají Vám z 
Vaší nejoblíbenější kapely na světě, aby vás pozva-
li na turné. Přijíždí autobus a vy naskakujete na pe-
kelný výlet, a klidně propásnete svůj maturitní ples, 
protože tohle je sen. Vyjíždějte s kamarády, tancuj-
te na dálnici, zpíváte své oblíbené písně na mno-
ha koncertech po celé zemi a po koncertě jdete na 
after párty a na after párty po after párty. Ale to je 
doba, kdy se většina lidí probudí, protože to může 
být jen fantazie. Ale pro osm dospívajících v roce 
1988 byla tato snová meditace velmi reálná.
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roce 1989 : „Měl jsem ukázat co jsou fanoušci De-
peche Mode zač, bavit se, představit turné, poho-
vořit s kapelou, opíjet se a vyzvracet ... OSLAVA!!!!“
Pozdrav na kameru, námořnický klobouček, čer-
nobílé kraťasy a úsměv, to je ve filmu 101 Christo-
pher Hardwick. Christopher byl určitě jednou z nej-
významnějších postav vybraných na tanečním par-
ketu v Malibu. Dokonce i dnes Hardwick stále září, 
jako by mu bylo 18 let, když mluví o kapele. „De-
peche Mode jsou ultra cool. A my měli pocit, že 
jsme odlišní, přesně takoví, abychom mohli být je-
jich fanoušky,“ vypráví Hardwick během telefonního 
rozhovoru z New Yorku. „Wow, parta lidí, kteří mají 
opravdu cool účesy, nosí oční linky a nosí všechno 
černé, tohle jsou moji lidé.“
 
Liz Lazo, se ve svých 18 letech objevila na „konkur-
zu“, s jasně červeným krátkým účesem a černým 
kloboukem, který napodoboval styl Martina Go-
rea. Na rozdíl od většiny dospívajících, kteří se této 
události zúčastnili, se dostala mezi vybrané fanouš-
ky. „Někdo mi řekl, že Depeche Mode natáčí film a 
lidé jsou vybíráni, aby vyprávěli, proč mají rádi sku-
pinu.“ Říkala jsem si proč ne. Týden poté co jsem 
absolvovala střední školu, mi zavolala manažerka 
kapely:“ Děvče, sbalte si tašky, odjíždíte příští tý-
den! „ Cože?!“
Tak začal chorál „Why not?“ děcek z autobusu 101: 
Christopher Hardwick, Liz Lazo, Oliver Chesler, 
Sandra Fergus, Mia Decaro, Jay Serken, Chris Par-
ziale a Maggie Mouzakitis - mladí lidé, kteří se sta-
li rodinou na divoké cestě po celé Americe zahrnu-
jící koncerty Depeche Mode v Pittsburghu, Arizoně 
a Pasadeně.

„Můj nejsilnější zážitek bylo to, jak na ně publikum 
reagovalo. Tohle nebyli obyčejní rockoví fanoušci, 
kteří si odpoledne vyrazí na rock ‚n‘ rollový koncert 
a pivko. Fanoušci Depeche Mode působili dojmem, 
jako když pro ně existuje jen tenhle koncert a tahle 
kapela. Nic jiného,“ řekl Pennebaker v roce 1989.
Depeche Mode si toho byli rovněž vědomi. Tři týd-
ny po zahájení natáčení přišli mezi režiséry s ris-
kantní myšlenkou: taneční soutěž, která by vynesla 
na palubu autobusu fanoušky, kteří by absolvovali 
cestu z New Yorku do Kalifornie, podél slavné Rou-
te 66. „Všichni jsme teď přesyceni druhem voyeu-
rismu, který přináší reality TV již více než dvě dese-
tiletí,“ řekl bývalý člen Depeche Mode Alan Wilder v 
roce 2014, „ale v roce 1988 to byl neobvyklý a roz-
hodně riskantní přístup.“
Tisícům fanouškům Depeche Mode bylo řečeno, že 
se mají vystrojit na natáčení a dostavit se do Club 
Malibu na pláži Lido v New Yorku na taneční ca-
sting. 18-letý Jay Serken shrnul své místo v 101 v



28

Liz Lazo říká, že natáčení bylo zpočátku divné, ale 
vzhledem k tomu, že úvod nebyl tou nejdivočejší 
etapou cesty, tak se přestala starat. V jedné scéně 
je jedna z vrcholných skladeb alba Music For The 
Masses píseň Nothing spárována v koncertním pro-
vedení s karaoke verzí z autobusu. Liz Lazo s jisto-
tou pěje do kamery, okamžik předtím, než se doslo-
va ohýbá přes záda během tance. „Jo, bývala jsem 
gymnastka,“ směje se. „Potom se přese mne posta-
vil Chris svýma nohama! To byla určitě jedna z těch 
epizod, kdy jsme měli trochu upito.“
 
Velmi brzy  - jak dospělí členové Depeche Mode, 
tak i jejich dospívající fanoušci začnou mluvit s ka-
merou, jako by to byla jejich přítelkyně, jejich zpo-
vědnicí pro realitu. Během autobusového večírku 
s kapelou a členy posádky, prohlašoval Serken na 
kameru: „Toto je moje třinácté pivo! A já pořád cho-
dím!“ Kamera zachycuje, jak se hádající pár Ches-
ler a Fergus dohaduje, Fergus se otočí na jednu 
kameru a říká: „Nenávidím ho.“ Další kamera si na-
chází frontmana Davea Gahana v zákulisí. „Nejsem 
si tím vůbec jistý,“ říká kameramanovi, napůl v žer-
tu před vystoupením v Rose Bowl. „Pojďme zpát-
ky do hotelu ... jim to nebude vadit.“ Ale show musí 
pokračovat.

Koncertní scéna skupiny Depeche Mode je jedinou 
částí filmu 101, která může soupeřit s charismatem 
jejich fanoušků. Na úvod zlověstné klavírní interlu-
de Pimpf, zdvihají fanoušci pěsti do rytmu, než za-
sáhne syntetický puls Behind The Wheel. Děti z au-
tobusu okamžitě začnou skákat a křičet, jakmile pó-
diová opona padá dolů. Oblečen v bílé barvě pro-
ti temnotě stojí Gahan v póze Ježíši Krista, manic-
ky se točí, skáče a promlouvá ke svým fanouškům. 
Zde nastává u Depeche Mode přechod z lidské-
ho módu na mýtický. Jejich fanoušci jsou jako po-
daní svého pána, kterému zajišťují úspěch, a to na 
obou stranách Atlantiku a teď si definitivně podma-
nili Ameriku.
 „Byla to ta nejvíce vzrušující věc na celém světě. 
Bylo to neuvěřitelné, být vpředu a uprostřed všeho, 
s těmi našimi VIP visačkami. A k tomu nám hráli

Chesler byl v té době sedmnáctiletý. Obětoval ma-
turitní ples i samotnou maturitu, aby se mohl vydat 
na depešáckou jízdu se svou první láskou Fergus. 
Chesler vynikal typickým mohawk účesem a tmavý-
mi očními stíny, oproti jeho stylu vypadal šatník De-
peche Mode v celém filmu 101 jako z nedělní školy. 
„Dali nám tlustou knihu napsanou na psacím stroji 
s podrobným itinerářem s místy, kam jsme měli jít a 
co jsme měli jíst každý den,“ říká ze svého součas-
ného berlínského domu.“ Byl tam kluk jménem Mar-
cel, který měl na starosti náš potravinový rozpočet, 
který se obvykle rozfofroval za pivo!“

Ve srovnání s dnešními reality show, které mají 
každý den nějakou chytlavou frázi, je film 101 osvě-
žujícím poctivým portrétem dospívajících. Usmíva-
jí se nad rozlitým pivem, bez ostychu mluví o zvra-
cení, močení a smradu v autobusu s rozbitou klima-
tizací - pomáhají si navzájem s odbarvováním vla-
sů mezi koncerty, vystrkují nahé zadky na kame-
ru a zapalují si jointy na hotelových pokojích. Je to 
neuvěřitelně nešikovné, nicméně jejich důvěra v to, 
že se vlastně nic neděje, je vrcholným prvkem, a 
tak sami pro sebe kradou show. „Pouštěli jsme si 
spousty muziky, sotva jsme v autobuse, zůstávali 
jsme vzhůru, tak dlouho, dokud byla k dispozici te-
quily,“ říká Hardwick. „Byli tam jen dva kamerama-
ni, kteří se pokoušeli zachytit životy každého z nás. 
Bylo to jen zaznamenávání, nic hraného ve stylu: 
„Musíš být víc takhle či něco podobného.“



Depeche Mode na premiéře 101

Ve spolupráci s Depeche Mode Friends vyšly knihy:

ty naše nejoblíbenější písně,“ tvrdí Hardwick. Když 
zazněl nástup (Behind The Wheel) a skladba po-
kračovala, tak jsme křičeli, jak holky na koncertě 
Beatles v 60. letech.“ Ikonický Shea Stadium v roce 
1965 přitáhl díky Beatles více než 55 tisíc fanouš-
ků. Koncert pro masy v podání Depeche Mode v 
roce 1988 nadchl více než 60 tisíc.
Od éry 101 se u Depeche Mode všechno změnilo. 
„Tohle turné a ten film byly tak moc důležité, zvláště 
pro vnější vnímání skupiny,“ řekl Gore v roce 2003. 
„Vždycky jsme byli na okraji, obzvláště v Americe, 
ale turné z roku 1988 bylo první, které znamenalo 
vzestup.“ Depeche Mode upevnili svůj odkaz násle-
dujícím albem Violator. Ještě něco dalšího zname-
nalo úsvit na počátku 90. let: na MTV debutoval po-
řad The Real World v roce 1992.

 V zákulisí a na všech těch afterpárty zacházeli s 
dospívajícími z autobusu, jako s hvězdami. Vidě-
li na vlastní oči členy Depeche Mode, také Bona, 
Axla Rose a Ricka Astleyho. Zatímco se vzpomínky 
na dávné kalifornské noci už lehce rozostřují, Ches-
ler má vyprávění, které kamery nezachytily: „Vza-
li nás do jednoho klubu v Los Angeles a podmínkou 
pro vstup byly skeletonové náušnice, a když jsme 
byli uvnitř, tak tam byly kompletně nahé dívky, kte-
ré roznášely drinky. A to nemám ani potuchy, co se 
dělo v uzavřené části.“
Chesler, Hardwick i Liz Lazo všichni společně uka-
zují na The Real World jako na první z mnoha 
ozvěn 101. Jistě, pokud bychom chtěli být důsled-
ní, tak technicky vzato byl první realitou show pořad 
An American Family. Ale Depeche Mode 101 se lišil 
a nastavil novou představu reality show tím, že vylí-
čil životy těchto dospívajících nejen jako dokument, 
ale i jako film, v kterém prožili parádní jízdu s jed-
nou  z nejlepších kapel 80. let.
 
„Před filmem 101  jsem nikdy neviděla film nebo 
show, který by spojil lidi, kteří se navzájem neznají, 
a jsou nuceni žít nebo cestovat společně. Byli jsme 
společně téměř dva týdny v autobuse, a [film] uká-
zal, jak jsme se navzájem propojili. Teprve potom 
přišla MTV, „říká Liz Lazo. „My jsme byli začátek.“
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