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halo 8
"dm news"
Dlouho očekávané "Devotional" video vyšlo 23. 11. Jedná se o sestřih skladeb, které byly
natočeny v režii Antona Corbijna na několika koncertech během evropského "Devotional Tour". My
máme možnost shlédnout ucelené vystoupení. "Higher Love" počínaje - "Everything Counts" konče.
Škoda jen, že se na videokazebu nevešly takové kousky jako "One Caress", "Policy of Truth",
"Halo", "Judas".
6. 12. se na pultech objevila živá verze alba "Songs of Faith And Devotion", která byla nahraná
během evropského "Devotional Tour". "S. O. F. A. D. Live" má zároveň shodné katalogové číslo se
studiovou nahrávkou a obsahuje tudíž i stejnou sestavu skladeb - v koncertním provedení.
"In Your Room" je nový singl DM z alba "S. O. F. A. D.". 10. ledna bylo vydáno první CD ze 3CD série, které obsahuje tyto skladby: "In Your Room" (Zephyr Mix), "In Your Room" (Extended
Zephyr Mix), "Never Let Me Down Again" a "Death´s Door". Další dvě CD se do prodejen dostaly
17. ledna a objevily se na nich tyto remixy: "In Your Room" (The Jeep Rock Mix), "In Your Room"
(Apex Mix), "Higher Love" (Adrenaline Mix) a "In Your Room", "Policy of Truth", "World In My Eyes"
a "Fly On The Windscreen". Poslední čtyři jmenované skladby byly nahrané živě během koncertu v
Lievin.
Současně s vydáním singlu "In Your Room" vyšlo i nové video. Autorem je jako vždy Anton
Corbijn a kromě vlastního nového videa se ve filmové verzi objevují stříhané a přetočené kousky z
předcházejících videoklipů, které režíroval Mr. Corbijn. Zajímavá směsice a jako vždy báječný
výsledek.
Pro vaši informaci jsme se rozhodli otisknout údaje z britské a české hitparády, abyste mohli
porovnat jak se v loňském roce vedlo jednotlivým singlům DM. Uveřejňujeme pouze nejvyšší
pozice.
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I FEEL YOU
WALKING IN MY SHOES
CONDEMNATION
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MY JOY

MÁ RADOST

My joy
The air that I breathe
My joy
In God I believe
My joy
You move me

Má radost
Vzduch, který dýchám
Má radost
Věřím v Boha
Má radost
Hýbeš mnou

My joy
The blood in my veins
My joy
Flows in your name
My joy
You move me

Má radost
Krev v mých žilách
Má radost
Proudí v tvém jménu
Má radost
Hýbeš mnou

I´m not a mountain, no
You move me

Nejsem žádná hora, ne
Hýbeš mnou

My joy
Heavenly bliss
My joy
The pleasures I´ve missed
My joy
You move me

Má radost
Nebeská blaženost
Má radost
Radosti, které jsem promeškal
Má radost
Hýbeš mnou

I´m not a mountain, no
You move me

Nejsem žádná hora, ne
Hýbeš mnou
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"tour news"
(nevídáno / neslýcháno)
•

Těsně před začátkem berlínského koncertu (16. června) začalo velmi silně pršet. Ale
fanouškům ani Davidovi to očividně nijak nevadilo. Pódium bylo zanedlouho mokré a kluzké, a
tak si Dave během "Policy of Truth" sundal boty. Podle výrazu v jeho obličeji možno usuzovat,
že se mu sklouzávání ze strany pódia k mikrofonu velmi zalíbilo. Dave takhle naboso odzpíval
celý koncert

•

Ne mnoho fanoušků mělo možnost během turné slyšet "One Caress" s doprovodem
smyčcového kvarteta. Můžete se proto počítat mezi ty šťastné, pokud jste se zúčastnili koncertu
v Paříži, Dortmundu nebo Londýně. Během amerického turné a vánočního turné v Anglii
nahradili DM skladbu "Fly On The Windscreen" ve druhém přídavku písní "Somebody", čímž
překvapili a potěšili mnoho svých fanoušků.

•

Pokud jste se dostali na koncert DM v Mannheimu, Barceloně nebo Frankfurtu, byli jste jistě
překvapení tím, jak Dave skákal mezi fankoušky z pódia. Dave se dokonce později přiznal, že
měl již dávno tajnou touhu skočit do obecenstva, ale nikdy nenašel tolika odvahy to učinit. V
touze dostat se do přímého kontaktu s jásajícím davem se pro "volný pád" rozhodl hned
několikrát. Někdy jen slezl z pódia, vyšplhal na ochranné bariéry, aby se mohl pozdravit se
svými fanoušky. Párkrát se také stalo, že Dave nechat vytáhnout z davu dívku, kterou obdařil
několika polibky při závěrečných slovech skladby "Fly On The Windscreen" - doslovně: "Touch
Me, Kiss Me..."

•

Už jste slyšeli o tom, jak DM hráli na koncertě U2 v Naples (Itálie)? Ne, to si jenom děláme
legraci. Pravdou ale je to, že Bono (U2) zapnul MTV - během koncertů U2 vždy Bono ladí
rozličné satelitní kanály na mega obrazovkách, které jsou součástí jejich pódiové konstrukce zrovna v momentě, kdy pouštěli video "Never Let Me Down Again". Bono začal v doprovodu
zpívat a postupně se k němu přidali i další fanoušci. Zanedlouho byl slyšet jeden ohromný sbor,
který zpíval společně s Depeche Mode.

(Tyto informace otištěny se souhlasem londýnského Fan Clubu DM. Převzato z fanclubového
časopisu BONG 19)
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DM FRIENDS SE PTÁ ANTONA CORBIJNA
V jednom rozhovoru jsi řekl, že jsi na počátku kariéry DM nechtěl se skupinou pracovat,
protože jsi nerozumněl jejich hudbě... Co tě vedlo k tomu, že jsi se později rozhodl pro
spolupráci s nimi?
Nebylo to kvůli tomu, že bych nerozuměl jejich hudbě, spíše se mi nelíbila. V roce 1986 jsem
souhlasil s tím, že pro ně udělám video, protože jsem tím získal šanci natáčet v Americe, což jsem
předtím neměl možnost dělat a taky ta písnička se mi celkem líbila. To byl vlastně začátek naší
dlouhodobé spolupráce, prostě mě svedli.
Jak se ti líbí obaly LP desek a videa z let, kdy jsi s DM ještě nepracoval?
Nic mi to neříká, i když se mi docela líbí fotka na LP "A Broken Frame". Videoklipy jsou hrozné,
přesto se některá videa od Petera Careho ubírají správným směrem.
Pracuješ, kromě DM, i s jinými skupinami nebo interprety?
Ano, pracuju s poměrně dosti lidmi, ale ne v takovém měřítku jako s Depeche Mode. Např.: REM,
U2, Herbert Grönemeyer, Nirvana, Bryan Ferry, Gavin Friday, Nick Cave atd.
Je práce s DM tedy tvůj největší projekt?
Ano, kromě mého osobního života.
S jakým obalem LP/singlu a videem, které jsi udělal, jsi nejvíce spokojen?
Obal LP: "101"
Obal singlu: "Walking In My Shoes" (černobílý obal na maxi verzi 12 min.)
Videoklip: (několik) "Enjoy The Silence", "Personal Jesus", "In Your Room", "I Feel You", "Walking
In My Shoes".
Jak dlouho ti trvalo připravit (návrh + realizace) pódium pro "Devotional Tour"?
Samotná myšlenka se všemi fázemi se vyvíjela tak 2 měsíce celkem. S přípravou videoprojekce to
bylo podobné, také asi 2 měsíce celkem.
Co nejvzrušujícího jsi udělal s DM do této chvíle? Největší zážitek?
Mejdan v Martinově pokoji.
Přemýšlel jsi někdy o tom, natočit video k písničce DM v Praze? A pokud ne, budeš o tom
uvažovat?
Ne, protože INXS to zničili pro všechny. Jinak Prahu nesmírně miluju a dělali jsme tam s DM fotky v
r. 1988.
Jak dlouho trvá natočit video?
Od vzniku myšlenky až po konečnou podobu videa, přibližně 3 týdny.
Jaký druh kamery používáš?
Někdy super 8, 16 mm, super 16 nebo 35 mm. To záleží na finančním rozpočtu a na tom jaký záběr
chceš dostat.
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TOUR DATES
DATUM

MĚSTO

MÍSTO

únor
9. ST
11. PÁ
12. SO
14. PO
15. ÚT
18. PÁ
19. SO
22. ÚT
23. ST

JOHANESBURG
JOHANESBURG
JOHANESBURG
JOHANESBURG
JOHANESBURG
CAPE TOWN
CAPE TOWN
DURBAN
DURBAN

STANDARD BANK ARENA
STANDARD BANK ARENA
STANDARD BANK ARENA
STANDARD BANK ARENA
STANDARD BANK ARENA
GOOD HOPE CENTRE
GOOD HOPE CENTRE
EXPO CENTRE
EXPO CENTRE

březen
1. ÚT
5. SO
7. PO
8. ÚT
10. ČT
12. SO
16. ST
18. PÁ
19. SO
22. ÚT

SINGAPORE
PERTH
ADELAIDE
MELBOURNE
BRISBANE
SYDNEY
HONG KONG
MANILLA
MANILLA
BANGKOK

STADIUM
ENTERTAINMENT CENTRE
THEBARTON CENTRE
TENNIS CENTRE
FESTIVAL HALL
ENTERTAINMENT CENTRE
STADIUM (OPEN AIR)
FOLK ARTS THEATRE
FOLK ARTS THEATRE
ARMY STADIUM (OPEN AIR)

5

HALO 8
Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 8.

"p. o. box"
V dnešním p.o.boxu pro vás uveřejňujeme první informace o pořádaných akcích.
9. 4. 19994 se uskuteční sraz fanoušků DM v kulturním domě Petřkovice v Ostravě v době od 17 do
23 hodin a na místo se dostanete autobusem č. 56 z vlakového nádraží Ostrava - Poruba.
Další pravidelné srazy se v Ostravě na stejném místě konají 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 16. 4., 30.
4.
Na výše uvedené akce vás zve L. O. M. Ostrava "FC Silence".
Další informace přišla z Karlových Varů, kde se údajně každý čtvrtek konají "depešácký" diskotéky
v klubu "Image" od 22 hod. do 2 hod. ráno.
FC Strangers vás zve dne 7. 5. od 17 hod. do 5 hod. ráno na oslavu Daveho 32. narozenin, která
se koná v klubu Na Petynce v Praze 6 (dvě stanice autobusu 174 od metra Hradčanská).
Vstupné 40 Kč.
Těšíme se na další tipy z vašeho okolí, které by se mohli stát bezva průvodcem pro všechny
osamocené depešáky!
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