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Hello Friends, 
 
Zdravíme Vás opět s novým číslem časopisu Halo. Máme za sebou vydání posledního nosiče Depeche Mode 
a před sebou velké letní prázdniny a dovolenou. Připravili jsme pro Vás v tomhle čísle doplnění k 2DVD/VHS 
One Night in Paris, dále jsme pro Vás připravili nabídku nového oblečení, spousty perliček v okénku do 
minulosti, pár novinek k připravovaným sólovým deskám a spousty jiných informací. Přejeme Vám krásné 
počtení tohoto čísla, které Vám doufáme zkrátí dlouhou cestu na dovolenou v letadle či v jiném dopravním 
prostředku. 
 
      see you next time 
                 DMF 
 
 
 
 
 
Adresa DMF: 
Depeche Mode Friends, P. O. BOX 239, 160 41  Praha 6, tel. (+420) 603/420 937, 0608/208 342 
http://www.dmfriends-silence.cz  
http://www.depechemode.cz 
http://www.depechemode.sk 
 
e-mail: DMF@seznam.cz, info@dmfriends-silence.cz 
 
Pobočky DMF: 
DMF Slovensko: DM FC Friends, Kozmonautov 26/28, 036 01 Martin, Slovensko 
0903/531 015, 0903/547 978 
http://www.dmfdepechemode.host.sk 
e-mail: depechemodefc@atlas.sk 
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DM NEWS 
 

 
Mute Records přechází pod EMI 
V pátek 10. května EMI Recorded Company slavnostně oznámila, že získala nezávislou gramofonovou firmu 
Mute Records rozšířením již 15 let trvající smlouvy, na jejímž základě dosud Mute spolupracovala s Virgin 
Records, která je rovněž jednou z akvizicí EMI. 

Daniel Miller bude nadále pokračovat v jedné z vedoucích funkcí ve společnosti. Není tajemstvím, že EMI 
zaplatí za Mute Records celkem 23 miliónů liber plus 19 miliónů liber během nejbližších 4 let. 

Novinka o Martinově soloalbu 
Martin Lee Gore pokračuje v práci na svém sólovém albu cover-verzí. Do studia si přizval Paula Freegarda a 
Andrewa Philpotta. 
 
Novinka o Davidově soloalbu 
David Gahan začne svoji práci ve studiu během července. K práci si přizval Kena Thomase (ze Sigur Rós) a 
Knoxe Chandlera. Ve čtvrtek 9. května poskytl Dave rozhovor televizní stanici MTV. 
 
Rozhovor D. Gahana pro MTV: 
 
Spevák skupiny Depeche Mode Dave Gahan spieva skladby Martina Gorea už polovicu svojho života. Teraz 
je však pripravený mu ukázať, že nielen on vie zložiť skladbu pre Davevove ústa.  
Dave na adresu textára a skladateľa Martina Gorea povedal:“ Je tu to nebezpečenstvo, že Martin by bol pre 
mňa barlou. Martin ma veľmi svojský prístup k písaniu, a pre mňa bolo veľmi dôležité, aby som sa tým nedal 
na mojom sólovom projekte ovplyvniť.“  
 
Gahan, ktorý oslávil nedávno svoju štyridsiatku, sa zmienil, že v štúdiu začnú práce na jeho 15 demo-
skladbách v júli a vydanie zatiaľ nepomenovaného premiérového sólového projektu je predbežne ohlásené 
na marec 2003.  
Spevák bude spolupracovať s producentom a perkusionistom Kenom Thomasom (Sigur Rós) a čelistom a 
gitaristom Knoxom Chandlerom (Siouxsie and the Banshees, Psychedelic Furs) a taktiež plánuje podporiť 
svoj projekt koncertným turné, ktoré by zahrňovalo aj zopár prekvapujúcich vystúpení v kluboch okolo konca 
roku.  
 
Vokalista sa zadumane zmienil, že jeho triezvosť podfarbila mnohé jeho skladby ( v polovici deväťdesiatych 
rokov bol závislý na drogách, čó ho takmer stálo život). “Som plný energie a uzdravovanie sa je téma, ktorá 
sa vkradla do mojich textov a vokálnych melódií. Sú o túžbe nájsť pokojné miesto, kde patrím, no zároveň aj 
o preživaní toho a pozeraní sa na to očami iných ľudí. Vždy som flirtoval s myšlienkou písať skladby. No keď 
strávite veľa času v baroch a krčmách, máte síce veľa veľkých nápadov, no veľa s nimi nespravíte.“  
Ako príklad uvádza skladbu “Hold On“ (Zotrvaj), ktorá opisuje narodenie jeho dcéry. “Musíte čakať, kým príde 
toto malé prekvapenie. Práve, keď si myslíte, že veci sú v na tom najtemnejšóm a najčiernejšom mieste, 
stanú sa tieto malé veci.“  
 
A hoci Dave hovorí, že niektoré skladby budú mať náznak depešáckeho klávesového zvuku, demo skladby “A 
Little Piece“ ( Kúsok) v sebe zahŕňa gospelové emócie a strašidelnú muziku, aká by nemala chýbať v 
skladbách amerického kultového speváka, vysťahovalca Scotta Walkera. Gahan pripustil, že demo spočiatku 
vyplašilo nahrávaciu spoločnosť, pretože to bol značný odklon od DM, ale on kašle na hlúpe očakávania.  
 
Medzitým však fanúšikovia DM budú mať k dispozícii dosť zvukov od starých dobrých Depeche Mode, až do 
vydania Gahanovho albumu, dátum, ktorého by mohol byť podobný, ako vydanie druhej kolekcie cover verzií 
Martina Gorea. 28. mája totiž kapela vydáva dvoj-DVD s názvom “One Night in Paris – The Exciter Tour.“ 
Live dokument z ich dvojnásobného vystúpenia v Palais Omnisports de Paris Bercy, ktoré filmoval dlhoročný 
spolupracovník kapely Anton Corbijn počas minuloročného turné.  
“Sledoval som to sám doma pred pár týždňami a po polovici som bol veľmi nostalgický a pomyslel som si, ,Je 
to dobré,“ povedal Gahan. “Je to veľmi zvláštne dívať sa sám na seba a občas aj bolestivé. Anton mi povedal, 
že si pozrel zopár vystúpení, aby videl, ako sa mením pri každej zo skladieb, ako sa vrhám do jednotlivých 
skladieb a vytrácam sa. Je to veľmi ľahké, keď spievam skladby Depeche Mode. Pre mňa je to veľmi viditeľná 
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skúsenosť a unáša ma to na miesta, ktoré sú občas veľmi smutné a občas veľmi radostné.“ 
 
A nemyslite si, že potom nastane príliš dlho ticho. Po ukončení sólo-projektov a všetkého, čo s tým súvisí, 
Dave očakáva, že sa DM vrátia do štúdií, aby nahrali ďalší album. 
 
 
 
Práce na sólových albech pokračují 
Zatímco Martin Gore pokračuje v práci na svém dalším albu cover verzí společně s Paulem 
Freegardem a Andrew Philpottem, Dave Gahan chystá svoji sólovou prvotinu. Dave bude 
spolupracovat s producentem a zároveň hráčem na bicí nástroje Kenem Thomasem ( ze Sigur 
Rós) a čelistou a zároveň kytaristou Knoxem Chandlerem ( ze Siouxsie and the Banshees a 
Psychedelic Furs). První konkrétnější informace o chystaném turné a první potvrzené (Side-line) 
názvy písní se dozvíte v článku. 

 
Dave také plánuje turné na podporu prodeje své desky a v kalendáři prý má zaškrtnuto několik klubových 
překvapení na konec roku. Dle jeho slov zahraje rovněž několik písní z produkce Depeche Mode. Album bude 
obsahovat také písně "Hold On", která popisuje narození jeho dcery Stelly Rose, a "A Little Piece". Ačkoliv na 
některých písních se objeví známý rukopis Depeche Mode, zejména co se syntezátorových partů týká, demo 
k "A Little Piece" spojuje černošský rytmický kostelní zpěv a tajuplnou až děsivě strašidelnou muziku. Toto 
demo dokonce nejprve polekalo mateřskou nahrávací společnost Mute/EMI, protože působí skutečně velkým 
skokem od klasické hudby Depeche Mode.  
 
Dave Gahan věří, že po vydání obou sólových projektů (jak jeho vlastního, tak "konkurenčního" od Martina 
Goreho) se kapela vrátí do studia k natáčení dalšího alba. 

 
Freelove od Sandry 
Německá zpěvačka Sandra se proslavila zejména hitem Hiroshima (1990). Na jejím aktuálním 
albu "The Wheel Of Time" se nachází také cover verze předposledního singlu od Depeche 
Mode "Freelove". Jak je již v době moderních technologií tradicí, tato píseň kolovala ve 
formátu .mp3 internetem dlouho před vydáním alba. A jak se vlastně Sandra k předělávce 
Depeche Mode dostala? 
"Jednou v noci mě Michael požádal, abych zašla do studia. Právě poslouchal fantastickou píseň od Depeche 
Mode. 'Zbláznil ses?', řekla jsem mu. 'Nemohu předělat píseň od Depeche Mode.' 'Ale můžeš. Jen přijď a 
počkej až ji uslyšíš.'" 
 
O hodinu později už Sandra vstupovala do nahrávacího studia. Michael mezitím ještě zavolal Jensu Gadovi a 
řekl mu, že má všeho nechat a připojit se k nim ve studiu. A tak začalo natáčení. Dvě hodiny práce, dvě verze 
a píseň byla připravená. O třicet hodin později byla celá coververze přichystaná pro nové album. 
 
Freelove bylo výzvou pro Michaela jako producenta a jeho verze zní více bluesově než originál od Depeche 
Mode, téměř jako barová hudba. A to je právě způsob, jakým Sandra tuto píseň pojala. Náladová barová 
hudba – tento výraz zřejmě nejlépe vystihuje atmosféru jejího pojetí. 
 
"Věřte nebo ne," říká Sandra "ta coververze bude v podstatě melancholická" 
 
 
DM porazili Backstreet Boys, ale prohráli s *NSYNC 
Nejedná se o známý Celebrity Death Match z produkce MTv (ale pokud někdo z vás má 
bitku Depeche Mode s Duran Duran nahranou, budeme moc vděční, když nám ji poskytnete, 
abychom ji mohli zveřejnit na těchto stránkách), to se jen na serveru Dotmusic.com objevil 
seznam nejúspěšnějších koncertů roku 2001. 

Depeche Mode v konečném hodnocení porazili Backstreet Boys, Krystal i Shaggyho s 
Richardem Jemmottem. Hlavním měřítkem nebyl umělecký dojem (jak jej také objektivně změřit?), nejvyšší 
návštěvnost ani počet omdlelých fanynek. Jediným kritériem byl počet vydělaných peněz. 
 
Depeche Mode vydělali na koncertech v Madison Square Garden (27. a 28. června) 1.382.150 liber (tj. 
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1.956.157 dolarů). Backstreet Boys potom obohatili své peněženky o 1.016.667 liber (1.438.890 dolarů). 
Nicméně toto stačilo těmto kapelám na druhé resp. třetí místo. Všem vypálili rybník *NSYNC, kteří vydělali 
stejnou částku jako Depeche Mode, ovšem během jediného koncertu v Milwaukee 26. června.  

Poslední Bong s překvapením 
Jak jsme již informovali dříve, 52. číslo fanzinu Bong je posledním. Předplatitele snad aspoň částečně potěší 
bonusový dárek - CD sestavené Danielem Barrasim, webmasterem oficiálních stránek dm.com. (* skladby, 
ktoré nikdy nevyšli na CD a nachádzajú sa len na promo vinyloch. Skladby neboli vzaté z vinylov, ale 
pochádzajú z CD alebo DAT): 
  
01 - Dream On (BRAT Mix) 08:26 
02 - Dream On (Pink Noise Vocal Mix) 07:44 
03 - Dream On (Pink Noise Pain Is Waiting) 04:57 
  
04 - I Feel Loved (Fafa Monteco Mix - Edit Version) 04:04 
05 - I Feel Loved (Laurent F Mix) 03:04 
06 - I Feel Loved (Desert After Hours Dub) 07:03 * 
07 - I Feel Loved (Tenaglia Labour Of Love Dub) 12:05 * 
  
08 - Freelove (Powder Productions Remix) 07:52 * 
09 - Freelove (Deep Dish Freedom Remix) 11:44 *  
10 - Freelove (David Bascombe Remix) 04:06 
 
Pro zájemce je CD  k dispozici u DMF. 
 
Nové tributové album 
Nové tributové album nese název "Electronic Tribute to Depeche Mode" a do prodeje se dostalo minulé úterý. 
V České republice jej dosud nesežete, ovšem můžete si jej objednat přes amazon.com. Bohužel jsme album 
zatím neslyšeli, tak nemůžeme přinést podrobnější rcenzi. 

tracklist: 
01. Behind The Wheel - Minus Sign 
02. Personal Jesus - Flux 
03. Never Let Me Down Again - Transient 
04. People Are People - Flux 
05. Enjoy The Silence - Spiral 
06. Master & Servant - Transient 
07. Black Celebration - Spiral 
08. Everything Counts - The Left 
09. Glitter - Transient 
10. Halo - Spiral 

 
Fletch zakládá vlastní label 
Andrew Fletcher v příštích měsících představí světu svůj vlastní label. Název dosud není 
znám, ale často se zmiňuje "I-6". Již nyní Fletch podepsal smlouvu s dívčím duem. V 
rozhovoru pro francouzský DVD magazín DVD Home řekl: "S dívčím duem pracuji již několik 
posledních měsíců. Tato skupina není dosud známá, ale mají opravdu velký potenciál stát se 
slavnými." 

Není to poprvé, kdy Fletch pracuje na sólovém projektu. Nikdy nevydané demo "Toast Hawaii" (Fletchovo 
oblíbené jídlo z berlínské Hansa Studios Café) z roku 1983 obsahuje Fletchův zpěv cover verzí jeho 
oblíbených písní za doprovodu Alana i Martina. Alan k tomu řekl: "Natočili jsme to, ale nedokázali jsme 
přesvědčit Dana Millera, že by mělo cenu to vydat!" 

Všetky chýry kolujúce internetom sa potvrdili. Po tom, čo Andrew Fletcher začiatkom tohto roka predal svoju 
reštauráciu Gascogne, nenechal svoje aktivity dlho ľadom. Fletcher zakladá svoju vlastnú hudobnú značku, 
ktorej názov zatiaľ nie je známy, ale všetko nasvedčuje, že by to mohlo byť I-6. 
"S dievčenským duom som pracoval už niekoľko mesiacov", prezradil v rozhovore pre francúzky DVD 
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magazín "DVD Home" o skupine, sktorou už podpísal zmluvu a následne dodáva: "Momentálne nie je ešte 
skupina príliš známa, ale má na to, aby sa stala úspešnou".  
Nie je to však po prvý krát, čo Andrew pracuje na sólovom projekte! Existuje nevydané demo z roku 1983 s 
názvom "Toast Hawaii" (Fletcherovo obľúbené jedlo z berlínskeho Hansa Studios Café), ktoré obsahuje 
Fletchove vokály v cover verzii jeho obľúbenej skladby, v doprovode Martinovho piána a Alana Wildera. Alan 
raz k tomu poznamenal: "Aj keď sme to nahrali, najväčším problémom bolo presvedčiť Daniela Millera, že to 
má cenu vydať". Samozrejme, skladba nikdy oficiálne neuzrela svetlo sveta. 
 
aktualizácia 23. 06.: „Client“ je názov novej hudobnej skupiny v čele s dvoma dámami, ktoré o sebe dávajú 
vedieť ešte pred vydaním svojho prvého singla. Členky skupiny s menami iba „Client A“ a „Client B“ (nie, 
neodhalíme kto duo tvorí, ale naznačíme, že obe sú už v dejinách hudby zapísané). Štýl skupiny bol 
zadefinovaný backwash.com ako rozumná zmes Kraftwerku s Violatorom od DM a s nálepkou predcízneho 
programovania Francois Kevorkiana. Majiteľ MUTE, Daniel Miller hrával jednu z nových skladieb „Client“ 
nazvanej „Client (Harder Sex Mix)" na súčasnej Londýnskej DJ scéne. 
Aby bolo tajomstvo dokonalé (aj keď v tomto prípade asi nápoveda), manažérom skupiny označeným ako 
„Client F“ je tiež členom jednej priekopníckej hudobnej skupiny, ktorá je zavše spájaná s DM... 
Ak si chcete urobiť o projekte vlastný názor, vypočujte si prvotiny dua „Client“: Client - Client n°1 
 
 
I Feel Loved 
21. apríla získali Depeche Mode spolu s Danny Tenaglia ocenenie za remix skladby I Feel Loved v kategórii 
"najlepší tanečný remix" počas odovzdávania Danish Dance Awards. 
 
 
Jack ve stopách otce 
Talianský magazín "Repubblika" priniesol dvojstranové interview (podobné, aké urobil Dave naposledy pre 
MTV) ktorého hlavnou témou boli..Davidove drogové problémy ... a problémy s drogami... a problémy s 
drogami! Napriek tomu sa tu objavili aj normálnejšie informácie, napr. o jeho synovi Jackovi: "Chodí do školy 
v Anglicku, je vežký fanúšik U2, učí sa hrať na saxofón. Poslal som mu disky Johna Coltranea a Miles Davis. 
Neskôr objavil Janis Joplin. Ale ako ostatní chlapci v jeho veku, inklinuje tiež k Supergrass a Linkin Park". 
 
O Davidových obžúbencoch: "K mojim favoritom tiež patrí Nick Cave, Sigur Ros a Jon Spencer Blues 
Explosion". Ale stále fandím Stones a David Bowie. A... tiež Billie Holiday." 
Ostatná časť interview sa venovala Davidovmu životu v Amerike a jeho problémom s drogami!!! ....a o túžbe 
urobiť vlastný projekt bez Martina. 
 
Fletch v rádiu 
29. mája o 5:30 popoludní urobil A. Fletcher rozhovor pre Londýnske radio XFM, kde ho vyspovedal Tim 
Lovejoy. Mimo iného Fletcher rozprával, že skupina by mala začať pracovať na novom materiáli pre ďalší 
album už v priebehu nasledujúceho roka!  
V rámci promo "One Night in Paris" bude rádio vysielať 1. júna (sobota) hodinovú reláciu "The Live Hour". 
XFM si môžete naladiť v Londýne na 104.9 FM, na satelite Sky Digital - kanál 864 
 
 
 



HALO 31 
Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31. 

 6

DM News 
 
Pro Vás, kteří brouzdáte po internetu jsme vybrali u našich severních sousedů web stránky věnující se DM: 
 
Strony Depeche Mode w Polsce  
Barrel Of A Gun - Depeche Mode Site  
http://www.dm-barrel.com  
 
The Black Day Club  
http://www.infos.com.pl/blackday/  
 
Depeche Mode - Enjoy  
http://www.enjoy.depeche-mode.pl  
 
Depeche Mode - FC Behind  
http://republika.pl/fcbehind/  
 
Fast Fashion - Depeche Mode Party  
http://www.fast-fashion.prv.pl/  
 
F.C Depeche Mode -MyJoy- Tarnów  
http://www.depechemode.prv.pl/  
 
In Your Favourite Site  
http://www.depeche.mode.pl  
 
Mode On The Road  
http://www.modeontheroad.p-s.com.pl 
 

http://www.dm-barrel.com
http://www.infos.com.pl/blackday/
http://www.enjoy.depeche-mode.pl
http://republika.pl/fcbehind/
http://www.fast-fashion.prv.pl/
http://www.depechemode.prv.pl/
http://www.depeche.mode.pl
http://www.modeontheroad.p-s.com.pl
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CELEBRITY o DM 
Nielen bežní smrteľníci patria medzi fanúšikov DM, ale kopec ich nájdeme aj medzi celebritami, ktoré sa 
pohybujú v hudobnom biznise nejeden ten rôčik. Možno niektorí z Vás dodnes netušia, s koľkými takýmito 
osobnosťami sú Dave, Martin a Fletch už roky v osobnom kontakte. Ale načo veľa zbytočných slov, poďme 
na to, a prečítajte si, čo za posledné roky "slávni" povedali o Depeche Mode. 
 
Perry Bamonte /The Cure, 1999/ - "Gore bol v škole veľmi uzavretý. Veľmi tichý a výborný študent." 
 
Boy George /Culture Club, 1998/ - "CROCS bol southendský prvotriedny "čudácky" klub, ktorý sa stal 
slávnym vďaka Depeche Mode, hviezdam miestnej hitparády. To sem prilákalo rôzny druh ľudí, od 
úradníčkov, sekretáriek cez futuristov v galošiach a obojkoch, štýlové týpky vo westowoodskych pirátskych 
klobúkoch, až po rockerov vo vyťahaných tričkách. Boli sme radi, že máme za sebou naše prvé vystúpenia 
pred zrakmi mnohých osobností.A bol tam aj Dave Gahan z Depeche Mode." 
 
John Foxx /ex - Ultravox, 1991/ - "Veľmi ma zaujímalo, ako Depeche Mode znovu objavili samých 
seba.Spôsob, ako sa Alan Wilder premenil na mladého Boba Dylana v motorkárskej bunde. Stali sa z nich 
vážni mladí muži a vyhli sa podobnému osudu ako skupina Bros. Gahan začal Wildera dokonca prezývať 
"Slick" (rafinovaný)." 
 
Richard Blade /Radio KROQ, LA, 1987/ - "Ich zlom nastal v 1985-tom, keď hrali v hollywoodskom Palladiu a 
urobil skvelú show s dobrým ohlasom u kritiky.Takže keď sa sem vrátili späť, vypredali dve noci vo Forume s 
kapacitou 17 000 miest, čo sa Duran Duran nepodarilo ani raz." 
 
Robert Smith /The Cure, 1999/ - "Myslím, že mali skvelý štýl. Od ich pokrokového využitia netradičných 
zvukov, cez často čudácky kontrast nespútaných emócií a hudobnej prepracovanosti, až ku ich k trvalo 
rozoznateľnému grafickému a vizuálnemu imidžu, sú jednou z exkluzívnych skupín. Unikátna skupina. A 
taktiež urobili niekoľko fantastických piesní." 
 
Russel&Ron Mael /Sparks, 1990/ - "Stretli sme Martina niekoľkokrát a šli sme na sushi do reštaurácie v LA. 
Veľa toho nenarozprával. Nie je to veľmi zhovorčivý človek." 
Ron Mael - "Je naozaj veľmi málo skladateľov, ktorí vedia komponovať elektronické pop songy. Je to 
zriedkavá umelecká forma, pretože syntezátorová hudba týchto dní, sú zvyčajne tanečné songy. Ale Martin to 
robí, takže nemôžte vidieť splynutie tradičných prvkov s elektronickými časťami." 
 
Andy McCluskey /OMD, 1989/ - "Počul som, že Fletch Davidovi riadne vynadal, pretože Dave to skutočne 
preháňal s "parties" a mal obavy o jeho hlas. Bol to pre nás šok, pretože v mnohých kapelách je spevák 
dominantná osobnosť, ktorá všetkému velí, ale DM sa zdali byť viac demokratickí." 
 
Wayne Hussey /The Mission, 1993/ - " Prvý krát som Martina stretol, keď The Mission a DM hrali v 
Taliansku v San Remo na festivale. Bolo tam strašne veľa kapiel a všetci boli v pohode. The Alarm hrali 
nejaké blues s Curiosity Killed The Cat a Sinead O´Connor bola na party.The Mission odohrali svoje songy, 
The Metal Curus, a Martin si na to spomenul, keď oslavoval 30-tku. Zavolal mi, že chce, aby sme zahrali na 
jeho oslave. Tak sme to odohrali pod obrovským stanom v jeho záhrade. Všetci sme sa vyobliekali, Martin 
hral na gitare… odohrali sme tie glam-rockevé songy ako "Twentieth century boy" od T-Rex, nejaké songy od 
ABBA a Garry Glittera. Martin je veľký glam-rockový fanúšik a ako svadobný dar som mu daroval podpísanú 
fotku Garryho Glittera. 
Husseyovi učarovali Goreho hudobné znalosti a "skontroloval" jeho fantastickú hudobnú zbierku v jeho byte v 
Maida Vale. "Jeho zbierka je enormná. Máme spoločný základ - sme takmer z tej istej generácie a máme radi 
ten istý druh hudby. Je veľkým fanúšikom blues a Led Zeppelin, a to sa odrazilo na posledných albumoch od 
Violatora. Stal sa skvelým gitaristom, istotne viac než primeraný na to, čo robí pre DM." 
 
Boby Gillespie /Primal Scream, 1994/ o Summer tour ´94 - "… smrteľne nudné. Nikdy v živote som nevidel 
tak málo drog. Ten vyčúranec, spevák (Gahan), mal nejaké, ale ostaní nie, tak sme celý čas len pili. Bola to 
strata času." 
 
Daryl Bamonte /1986/ - "Spomínam si na vysielanie vo Virgin radiu, hrali veľa z retro vecí 80-tych rokov. A 
potom som povedal svojej žene: Nie je to zvláštne, že japonský štúdiový technik by mohol sedieť vo fabrike a 
prepisovať všetky tieto zvuky pre Yamahu a Rolland syntezátory, a oni (DM) určili zvuk celej generácie?" 
 
Zdroj : Depeche Mode, A biography by Steve Malis 
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Depeche Mode – A Biography – Steve Malins 
 
Podívej, jak hvězdy jasně svítí (See The Stars They’re Shining Bright) 
 
Po Black Celebration Tour se kapela rozhodla pokusit změnit styl a rozbít dosavadní produkční tým tím, že 
nepovolala Garetha Jonese na další album. Další změna byla iniciována rozhodnutím Danielem Millerem více 
se soustředit na rozšiřující se sestavu v Mute Rec. Alan Wilder říká, že se snažil přinutit šéfa Mute – Daniela 
Millera, aby album koprodukoval, ale Miller odmítnul. Depeche Mode si najali inženýra, mistra mixáže a 
producenta Davea Bascomba, aby pracoval na LP a Alan Wilder na sebe vzal další role ve smyslu vlivu na 
nový projekt. Bascombe v minulosti pracoval s Peterem Gabrielem a s Tears for Fears, ale Music for the 
Masses byl jeho první velký úkol. “Daveovi Gahanovi se líbil materiál, na Tears for Fears, na kterém jsem 
pracoval”, poznamenává Bascombe, který předtím vůbec materiál Depeche Mode neznal. 
 
Jeden z důvodů, proč ho Depeche Mode najali bylo to, že je chtěl posunout dál od industriálního zvuku, 
kterým se zabývali na posledních 3 albech. “Myslím, že všichni cítili, že je čas na změnu.”, vzpomíná Wilder. 
“Když se poprvé dostali k industriálnímu zvuku, myslím, že to bylo dost chytré, ale časem jsme se přesytili a 
cítili jsme, že chceme přirozenou změnu.” Alan Wilder také počítal, že je čas rozbít prostý styl Black 
Celebration: “Myslím, že jsme naplnili naší kvótu používání kovových zvuků v tomto období. Je tolik způsobů, 
jimiž můžete uhodit kladivem do potrubí.” 
 
Martin Gore přehrál Bascombovi některá svá dema předtím než šli do Alanova domácího studia ve 
Willesdenu v severozápadním Londýně, kde pracovali na pre-produkci. “Martin měl tato dema, která byla 
sofistikovaná, přesto ne dokončená. Sešli jsme se u Alana, abychom je rozebrali a přearanžovali,” říká 
producent. “Martin z toho nebyl příliš nadšený. V té době ho vůbec studiové práce nezajímaly. Stejně jsem 
cítil, že tento pokročilý krok není nezbytný a to bylo čitelné i na pozdějších albech, kdy šli přímo s Martinovými 
demy do studia, což by bývalo bylo lepší.” 
 
Úplné album session začalo v  studiu Guilliame Tell v Paříži. Jako kreativní a startovací krok bylo na pár 
prvních dní ve městě cestování po budovách a stavbách, aby nasbírali spousty různých zvuků. Přesto, že se 
chtěli posunout k více organickému stylu, starostlivé osazenstvo nebylo ještě připraveno k pokusným 
metodám. Přesto jako nový experiment si půjčili pár bubnů a dělali hluk.Guilliame Tell bylo skvělé studio na 
jamování a experimentování, protože to bylo obrovské staré kino se spoustou místa. Tentokrát mohl 
Bascombe pozorovat přínosy jednotlivých členů na albu. “Dave stále crvlikal, vždycky plný myšlenek a 
nápadů a Martin měl jasno-nechtěl tam být. Alan byl ve studiu celou dobu a opravdu rostla jeho sebedůvěra. 
A co se týká Fletche, nevím proč, ale vždy jsem měl o něm tento image, že je nesmírně sečtělý a studovaný 
člověk – možná proto, že nosí brýle! Namísto toho on má ten nejbriliantnější Essexský hlas a vůbec není do 
knih!!! Fletch má úplně zvláštní roli. Má přehled o celé věci. Vždycky byl blízko Martina, možná bych se mýlil, 
ale měl jsem ten pocit, že Fletch by se občas choval jako Martinův mluvčí, pokud by nebyl poblíž.” 
 
Podle Goreho, jedna z úloh jeho kolegy bylo ptát se na hudební myšlenky a prezentovat pohled laika: “Když 
všichni jsme seděli a byli z unešeni z toho, co jde z computeru a říkali-jo, to je ono, on vešel a říká – to je 
hrozný, nelíbí se mi to.Není horší v muzice než průměrný fanoušek, takže pokud se do toho nedostane, 
nebude se to líbit nikomu! “ 
 
V tomto stádiu Wilder Fletcerovi komentáře toleroval přestože je očividné, jak pilný a rychle se učící 
klávesista  nacházel Fletcherovy hlučné, intenzivní občas netaktní názory jako matoucí či dokonce dráždivé. 
 
Když v roce 1981 odešel Vince Clarke, Fletch vstoupil do jeho role hlavního organizéra kapely. Byl energický 
a silný v této roli po několik let. Dělal telefonní hovory, měl meetingy a dělal spousty těch “nudných věcí”, 
které byly tak vzdálené ostatním kreativním členům. “Nemáme vůbec manažera, takže se manažujeme sami,” 
vysvětluje. 
 
Přesto ve skutečnosti v roce 1987 měřitko kapely vyžadovalo píli tour účetního Jonathana Kesslera, 
zvukaře/tourmanagera/assistenta J.D. Fangera a šéfa Mute a poradce Daniela Millera, aby běžely všechny 
věci hladce. 
 
“V tomto období byla Fletchova nekategorizovatelná role v tom, prosadit zájmy Depeche Mode nad 
individuální zájmy jednotlivých členů skupiny. Byl součástí ženoucí síly. Jeho práce byla omezená po hudební 
stránce z hlediska fyzického přínosu, ale jeho schopnost racionalizovat a usměrňovat je strašně důležitá” 
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Částečně také jeho přátelství s Martinem Gorem bylo základem pokračujícího úspěchu kapely. “On je tím, 
kdo tlačí skladatele jít a skládat dál – přijít s další skladbou, přehrát ostatním nové demo atd.” Podle Daniela 
Millera, “v prvních dnech byl Fletch otevřenou polovinou Martina, ale od té doby má svůj jasný pohled a 
docela dost často přesvědčuje Martina dělat věci, které byly vždy co nejvíce v Depeche Mode zájmu.”……. 
 
pokračování v dalším čísle 
 
Můžete si ji u nás objednat. Cena: 700,- + 80Kč / 950,- + 120 Sk 
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MUTE ZPRÁVY 
 
GOODNIGHT LOVERS 
 
„Goodnight Lovers“ čtvrtý singl z alba Exciter byl konečně vydán 11. února 2002. Vydání jeho US verze se 
neplánuje. 
 
„Goodnight Lovers“ (Bong 33) je dostupný v několika CD a vinylových formátech včetně jednoskladbového 
promo CD (3’48) a komerčního CD, které obsahuje „Goodnight Lovers“, „When The Body Speaks (Acoustic 
Version)“, „The Dead Of Night (Electronicat remix)“ a „Goodnight Lovers (Isan Falling Leaf Mix)“. 
 
Vinyloví nadšenci si nyní mohou svou sbírku obohatit o klasickou černou desku (UK vydání) a červený 12“ 
vinyl (německé vydání). Toto vydání je v limitované verzi 9000ks,  nichž pouze 3500 je určeno pro trh 
v Německu. 
 
Nominace na US Grammy 
 
Jsme pyšni, že můžeme oznámit, že DM byli 2x nominováni do letošních Grammy Awards v kategorii nejlepší 
taneční nahrávka za „I Feel Loved“ a za nejlepší remixovanou skladbu za remix „I Feel Loved“ od Danny 
Tanaglia. 
 
Nominace na ceny Echo 
 
Kapela byla také nominována na letošní ceny Echo Pop 2002. Letos probíhá již 11. ročník. Ostatní 
nominovaní v kategorii nejlepší pop/rocková skupina jsou také Bon Jovi, Destiny’s Child, REM a Westlife. 
 
ONE NIGHT IN PARIS 
 
„Jedna noc v Paříži“-The Exciter Tour 2001. 
To je název akce, která probíhá na internetu a po zaplacení můžete shlédnout koncert v The Palais 
Omnisports de Paris Bercy. Film natáčel Anton Corbijn na digitální Betacam za použití 13 kamer. Doporučená 
cena za internetové shlédnutí je $19.95. 
 
Časový rozvrh, kdy bude vysílán se může ještě změnit, nicméně: 
 
DirecTV (USA) 
Premiéra: 8.března, kanál102 – 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
8.března, kanál102 – 11:30 p.m.EST/8:30 p.m. PST 
 
EchoStar (USA) 
Premiéra: 8. března, 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
Opakování: 8.března, 11:30 p.m.EST/8:30 p.m. PST 
9. března, 6 p.m. EST/3 p.m. PST 
12. března, 5 p.m. EST/2 p.m. PST (ADDT) 
15. března, 5 p.m. EST/2 p.m. PST (ADDT) 
16. března, 10 p.m. EST/7 p.m. PST 
21. března, 5 p.m. EST/2 p.m. PST (ADDT) 
22. března, 6 p.m. EST/3 p.m. PST 
24. března, 8 p.m. EST/5 p.m. PST (ADDT) 
26. března, 5 p.m. EST/2 p.m. PST (ADDT) 
 
In demand (USA) 
Premiéra: 8. března, 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
Opakování 8. března, 12 p.m.EST/9 p.m. PST 
25. března, 12 p.m.EST/9 p.m. PST 
Opakování 9. března, 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
12. března, 1 a.m.EST/10 p.m. PST 
13. března, 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
 
TVN (USA) 
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Premiéra: 8. března, 9 p.m.EST/6 p.m. PST 
Opakování 8. března, 11 p.m.EST/8 p.m. PST 
10. března, 6:30 p.m.EST/3:30 p.m. PST 
12. března, 7 p.m.EST/4 p.m. PST 
14. března, 10:30 p.m.EST/7:30 p.m. PST 
 
Viewer’s Choice (Canada) 
Premiéra: 8. března, 8 p.m.  
 
Existují také některé TV speciály plánované v různých zemích během února a března, které obsahují ukázky 
z Corbijnova „One Night in Paris“. Vysílání nebude každopádně obsahovat celý dvou hodinový koncert. 
Časový rozvrh je následující: 
 
Švédsko – 15. února (SVT national TV) 
UK – 20. února ( Channel 4) 
Austrálie – 13. března (Channel 5) 
Švýcarsko – 16. března (SF2 national TV) 
Polsko – 16. března (TVP1 national TV) 
 
ONE NIGHT in PARIS – OFICIÁLNÍ TISK ŘÍKÁ, ŽE … 
… exkluzivní dvouhodinová událost režíroval dlouholetý spolupracovník kapely Anton Corbijn ve vyprodané 
Palais Omnisports de Paris Bercy před 16000 nadšenými fanoušky jako součásti masivního celosvětového 
turné v roce 2001. 
 
… Corbijn, který byl nominován na cenu Grammy v roce 1994 za „Devotional“ koncertní film, natočil 
pařížskou show na 16:9 Digital Betacam formát, kde použil 13 kamer k věrnému zobrazení vystoupení 
skupiny, který dává divákovi pocit, že je na koncertě samotném. 
 
… místo natáčení bylo vybráno z důvodu „že hala jako taková je jedna z nejlepších na světě“, říká Andy 
Fletcher. „Hráli jsme zde opravdu mnohokrát, takže pro nás je Paříž něco jako druhý domov.“ 
 
Dave Gahan uvedl, že daný setlist byl vybrán protože, „nemohli bychom vyjet a udělat další turné, které by 
oslavovalo naši minulost. Muselo to být něco nového. Není mnoho kapel, které vůbec mohou po 20 letech 
vůbec říct, že se snaží být stále kreativní.“ Fletcher reaguje: „Jako kapela jsme velmi šťastni, že naše hudba v 
těchto dnech i po 20 letech, vydrží tlak současné hudby. Těší nás to, že vedle našich nových kousků můžeme 
hrát i naši klasiku.“ 
 
… „Tak jak turné pokračovalo“, říká Gahan, „líbilo se mi turné stále víc než kterékoliv jiné předtím. Opravdu 
jsem cítil, že to bylo nejlepší, které jsme kdy hráli a muzikanti, kteří s námi hráli přinesli nový život starým 
skladbám i skladbám z Exciteru.“ Gahan rovněž říká, že zahrnutí „Condemnation“ v Paris Show bylo 
rozhodnutí na poslední chvíli. „Nacvičovali jsme to ten večer těsně před vystoupením. Můžete vidět opravdu 
zranitelnou stránku kapely na „Condemnation“. 
 
DM v TISKU 
 
Osobní život 
„Jsem tak pyšný na svého syna Jacka a když přijdu domů (do New Yorku) můj synovec se mi vrhne kolem 
ramen a moje maličká dcerka se na mě podívá – to je vše o čem to je. Zní to ohraně, ale opravdu se cítím být 
milován. Pracuji na sobě. Toto jsou opravdu masivní momenty a je to jako absolutní blaho.“ 
Dave Gahan, Time Out, UK, (4-11/4,2001) 
 
Plánování turné 
„Kapela a jejich management jsou skvělým příkladem organizace s jasnou vizí toho, čeho chtějí dosáhnout na 
jakémkoliv turné. To nutí více definovat vlastnosti agentů a urychlit celý proces koordinování turné“ 
US agent Carol Kinzel, Audience, (listopad 2001) 
 
When The Body Speaks 
„When The Body Speaks byla nahrána v Electric Lady v New Yorku v intimní místnosti, kde spí Jimmiho 
kočka. Dal jsem Martina a Dava do jedné místnosti, aby hráli spolu bez sluchátek a prožívali tu skladbu. 
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Výsledek byl opravdu moc pěkný – nevinná kytarová linka s „uvědomělým“ textem a Davovo prožití – miluji ji! 
Všechny údery a zvuky pak následovaly stejnou cestou.“ 
Mark Bell, Keyboard (květen 2001) 
 
Goodnight Lovers 
„Goodnight Lovers je balada, která má smysl. Je to velký hit, protože je to od Mode a je klasická protože ji 
napsal Martin Gore. Kupte si ji!!!“ 
Karl Hainer, BBC, únor 2002 
 
Otec vs syn 
„Mám s ním teď velké problémy. Ještě nikdy jste neviděli takové vymývání mozku. Když mu byl jeden týden, 
natlačil jsem Joeovi Chelsea a on se mi nyní snaží říct, že fandí Arsenalu. Vše to začalo v naší restauraci v St 
John’s Wood. Šéf, kterého má rád, mu řekl, že Chelsea jsou nic moc a přesvědčil ho na Arsenal. Před čtyřmi 
týdny přišel domů a říká mi: „Tati, já už nejsem fanoušek Chelsea. Já teď fandím Arsenalu.“ Říkám si: „OK, 
chce to čas a přesvědčím tě zpět.“ Druhý den jsem mu řekl: „Podívej Joe, jestli chceš být fanouškem 
Arsenalu, pak je to na tobě, ale Megan (moje dcera) a máma jdeme v sobotu na Chelsea. Ale protože jsi 
fanoušek Arsenalu, nemůžeš jít teď s námi.“ A on mi odpověděl, že je fanouškem Chelsea, takže se mi 
opravdu ulevilo. Strachoval jsem se, jak dlouho ho to bude držet.“ 
Fletch, FourFourTwo, (červenec 2001) 
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2DVD/VHS ONE NIGHT IN PARIS 
 
 
MUTE CS: 
„Depeche Mode DVD u nás vyvolalo značný rozruch! Zdálo se, že vstupní náklad 500ks by mohl být pro titul 
One Night in Paris dostatečný, ale depechovci se ani tentokrát nedali zahanbit: 
2DVD/1VHS dokument Antona Corbijna si zatoužilo již k datu vdání (27.5.) přes obchody pořídit o dvě stovky 
fandů víc – zdá se tedy, že osud legendární „101“ se může opakovat i na začátku 21. století…“ 
 
 
Dokonalý 2DVD/1VHS důkaz faktu, že DM patří k nejlepším koncertním kapelám současnosti! Záznam 
vystoupení byl pořízen 10. října 2001 v pařížské hale Omnisport před 16000 diváky a třinácti kamerami! 
Výtvarnou a filmařskou stránku zvládl spolupracovník DM Anton Corbijn v dokonalém souladu s poetikou 
kapely a nejnovější technikou obrazovou i zvukovou (16:9 Digital Betacam, 5.1 Dolby Digital). 2DVD obsahuje 
dvouhodinový záznam dvaceti skladeb koncertu a bonusové dokumenty o natáčení, rozhovory s kapelou i 
fandy, pódiové dotáčky, záběry ze šatny, fotogalerii a další dva songy, na 1VHS pak najdete onu koncertní 
část projektů! 
 
 
AKO NÁJSŤ SURRENDER NA DVD? 
 
 
27. mája sa dostane do predaja tožko spomínané 2DVD "One Night in Paris". Na CD2 sa nachádza takzvané 
"vežkonočné vajíčko" (Easter Egg) v podobe skladby Surrender v podaní Martina v jeho šatni počas líčenia 
za klavírneho doprovodu Petra Gordena. Keďže sa jedná o vežkonočné vajíčko, nie je uvedené v menu DVD.  
Ako skladbu nájsť? Tu je návod:  
 
V menu DVD "Screening" nastavte kurzor na obrázok s projekciou "In Your Room". Počkajte, kým štvorček 
pri skladbe sčervená. Potom kliknite 3x šípkou "do prava". Po tomto úkone sčervenjú oči smajlíka na projekcii 
k Black Celebration.  
Veľkonočné vajíčko potom spustíte prostredníctvom očí smajlíkov. Ukážku skladby Surrender si môžete 
pozrieť na oficiálnej stránke skupiny. 
 
 
 
Recenze: One Night In Paris 
Přinášíme recenzi nahrávky z Exciter Tour - One Night In Paris. Titul vychází 27. května 2002 jako dvoj-DVD 
a VHS. Již dnes si můžete přečíst a prohlédnout, co se skrývá pod obalem... 

Titul vychází jako dvě DVD a videokazeta. DVD je v papírové krabičce, uvnitř naleznete knihu s fotkami. Naše 
recenze se bude týkat DVD disků, obsah videokazety je totožný s prvním diskem DVD (až na výběr menu 
pochopitelně)- obsahuje kompletní nahrávku z koncertu v Paříži (nahráváno 9. a 10. října 2001). 

Koncert je natáčen několika kamerami, většina střihů je však na Daveho nebo Martina, naprosté minimum na 
ostatní zúčastněné. Prostřihů do fanoušků také bohužel není moc. Přesto je koncert velice zajímavý a je to 
vzpomínka pro ty, kteří zažili koncert z posledního turné. To je tedy obsah prvního disku a videokazety. 
 
O poznání zajímavějším je druhý DVD disk o jehož obsah jsou bohužel ochuzeni ti, kteří si zakoupí 
videokazetu - doporučoval bych zvážit koupi DVD přehrávače :-). Po vložení disku je zobrazeno hlavní menu, 
které obsahuje následující položky: 
 

The Preparing 
Délka: 8:20, formát 4:3, stereo 
Tato část DVD obsahuje povídání od těch, kdo se podíleli na přípravě turné. Je zde povídání například 
Antona Corbijna, Jonathana Kesslera a dalších. 

The Photographing 
Délka: 52:00, formát 16:9, stereo 
Tato část obsahuje fotografie s komentáři od Antona Corbijna. Jedna fotografie je zobrazena zhruba 2 minuty. 
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The Waiting 
Délka: 7:15, formát 4:3, stereo 
Tato část obsahuje rozhovory s fanoušky před koncertem v Paříži. 

The Talking 
Délka: 10:24, formát 4:3, stereo 
V této části jsou rozhovory s členy skupiny, je vždy robrazena otázka a poté členové odpovídají. Části 
odpovědí od členů Depeche Mode jsou mezi sebou prostříhány a celý rozhovor je tím zajímavý. 

The Screening 
Délka: 23:30, formát 16:9, 5:1 
Asi nejzajímavější a nejočekávánější část disku - projekce k písním z koncertu. Na výběr máte z těchto písní: 

Sister Of Night Live 
Délka: 5:25, formát 16:9, 5:1 
Bonusová píseň v Martinově sólovém provedení. 

The Choosing 
Délka: 7:30, formát 16:9, 5:1 
Píseň Never Let Me Down Again, ale můžete si zvolit jeden ze tří úhlů pohledu. První je ze středu, druhý 
zleva a poslední opět zleva, ale bliže k pódiu. Všechny z pohledu fanoušků, osobně jsem očekával nějaké 
netypické pohledy, které fanoušek němůže vidět, ale co nadělám :-) 

The Subtitling 
Toto není ani tak zvláštní část, je zde možné zapnout titulky. K dispozici je angličtina, němčina, francouzština, 
italština, španělština a japonština. 

Druhý disk obsahuje také bonusovou oblast, návod jak se "do ní dostat" brzy napíšeme. 
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BONG REKAPITULUJE 
 
1980 Nový život pro Depeche Mode 
 
Začátkem roku 1980, Fletch, Martin a Vince založili klasické kytarové trio s doplněním bicí mašiny. Vince píše 
a zpívá všechny původní materiály – skupina se jmenuje Composition of Sound. 
 
Kluci objevili svého nového zpěváka na místní jamové session. Napodoboval Bowieho „Heroes“- Dave Gahan 
okouzlil členy Composition of Sound a je okamžitě přizván, aby se připojil ke kapele. 
 
Z Davea se stává hlavní zpěvák a navrhuje skupině přejmenování na Depeche Mode podle francouzského 
časopisu, který četl na střední škole. 
 
Depeche Mode hrají svůj první koncert ve škole St. Nicholas School v Basildonu 31. května 1980 a 
následovalo několik dalších show v Essexu a v Londýně. 
 
Depeche Mode jsou hlavní hvězdou sobotního nočního elektronického vystoupení v Crocs Clubu v Rayleigh. 
Na jedné z jejich show je oslovil Stevo ze Some Bizarre Records, který jse přesvědčil, aby s ním nahráli 
skladbu na jeho Some Bizarre kompilaci, která vychází v únoru příštího roku. Je to vlastně Daniel Miller, kdo 
produkuje „Photographic“, které se objeví na tomto albu. 
 
Dave a Vince pyšně předávají demo pásky tuctům majitelům klubů a nahrávacím společnostem, ale Terry 
Murphy z Canning Townského Bridgehouse je jediným promotorem , který rozeznává jejich duchaplnost a 
objednává si je. 
 
V prosinci, Daniel Miller z Mute Records je svědkem živého vystoupení Depeche Mode v Bridgehouse a 
dostává se ke skupině. Depeche Mode souhlasí se singlem a vstupují do vztahu, který je založen 50/50 
rozdělení zisků s Danielem. 
 
Krátce po Vánocích jdou Depeche Mode do studia, aby začali práci na svém prvním singlu „Dreaming of Me“ 
 
„Skladby, aranžmá a prezentace skladeb mě inspirovala, abych podepsal s Depeche Mode. Cítil jsem, že 
jsou první popovou skupinou, která opravdu používá syntezátory jako svůj primární nástroj“ Daniel Miller 
 
„Pro nás byl syntezátor punkový nástroj. Protože byl docela ještě nový nástrojem, jeho potenciál se zdál 
neomezený. Dal nám opravdu šanci objevovat.“ Martin Gore 
 
„Nikdy jsem se neptal na rostoucí úspěch kapely a nikdy jsem ho neanalyzoval. Věřím, že jsem podvědomě 
vždycky věděl, že budou větší a větší, až do bodu, kdy se to dalo předpokládat.“ Daryl Bamonte 
 
 
1981 Depeche Mode říkají BĚŽ !!! 
 
Depeche Mode hráli pár koncertů napříč Anglií po většinu roku a pár Evropských vystoupení v září. 
 
První singl „Dreaming of Me“ je vydaný 20. února a přstože dosáhl jen 57. místa je to dobrý start a podle 
Millera, který singl produkoval začíná trend nezávislých vydavatelství, které se začínají uchytávat v rádiu. 
 
Krátce po vydání debutového alba „Speak and Spell“ 5. října vyjíždí kapela na první oficiální turné a hraje 14 
úspěšných vystoupení skrz UK. 
 
Tisk pokulhává přesto popularita roste a vydávají další singl „New Life“ 13. června a ten je již v Top 75. 
 
Třetí singl „Juct Can’t Get Enough“ (7. září) se stává mezinárodním tanečním hitem a šplhá na 8. místo 
britské hitparády. Skupina nahrává první video. 
 
Vince Clarke oznamuje své rozhodnutí odejít a Martin je zvolen za hlavního skladatele. Skupina se rozhodla, 
že čtvrtý člen je pro koncertování nezbytný. Po několika návštěvách vybírají Alana Wildera, hudebníka 
s klasickým vzděláním, kterého vybrali z deseti finalistů. 
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„Nemáme nic proti kytarám a hráli jsme na ně v minulosti. Možná s nimi zase jednoho dne budeme 
experimentovat, ale je to mnohem jednodušší se syntezátory. Je spousty dobré kytarové hudby, ale musíte 
být sakra dobří, abyste ji mohli používat“ Andy Fletcher 
 
„Bylo to o tom, jak věci šly. Ztratilo to svoje nadšení. Změnilo se to ve výrobní linku a toho jsem se bál. 
Technika se stále zlepšovala, ale přesto jsem nacházel, že jsou věci, které nám bránili v experimentování. 
Měli jsme tolik práce, každý den se něco dělo a neměli jsme čas vůbec hrát.“ Vince Clarke 
 
1982 The Meaning of Depeche Mode 
 
Alan poprvé vystupuje s Depeche Mode u Crocs v Rayleigh v lednu a skupina pokračuje v turné, aby 
podpořila své debutové album. Také hrají poprvé před novým publikem v US a Kanadě. 
 
Singl „See You“ předznamenávající přicházející album vychází 29. ledna a dosahuje 6. příčky v hitparádě UK. 
„The Meaning of Love“ vychází 26. dubna a následuje „Leave in Silence“  (16. října)-první singl, který nese 
označení Bong. 
 
Následuje krátká přestávka, kapela vyjíždí v říjnu na turné, krátce po vydání druhého alba „A Broken Frame“ 
(27. září), kdy navštěvují spousty evropských měst během 3 měsíců. Během tohoto turné postupně integrují 
Alana do práce ve skupině. 
 
1983 Depeche Mode Told You So 
 
Až při nahrávce „Get the Balance Right“  (31. leden) je Alan plnoprávným členem. S tímto novým trackem, 
který rozhýbává těla na tanečních parketech celého světa vyjíždí na jarní turné po Severní Americe a Daleký 
východ – dosud jejich největší mimoevropské turné.“ 
 
Skupina pracuje na novém materiálu v The Garden Studios v Londýně a v Hansa Studios v Berlíně, které 
poskytuje ideální místo pro konečné smíchání. Zde také Depeche Mode natáčí video Everything Counts. 
 
„Everything Counts“ jejich nový singl z přicházejícího alba debutuje 11. července a je následováno 19. září 
singlem „Love in Itself“. 
 
Depešácké třetí album „Construction Time Again“ vychází 22. srpna a stejně jako jeho dva předchůdci se 
dostává do Top 10. Na albu je znatelný Alanův vliv a má zde i své vlastní skladby. 
 
Kapela opět v září vyráží na cesty, aby představila fanouškům v UK, Evropě, Severní Americe a na Dálném 
východě skladby z „Construction Time Again“. 
 
1984 Stories of Depeche Mode 
 
Další singl kapely „People Are People“ je vydán 12. března a jeho úspěch následuje i na koncertě 2. června, 
kde vystupují s Eltonem Johnem před 50000 davem v Ludwigshafenu. 
 
„People are People“ vystupuje na žebříček č.4 Britské hitparády a dosahuje místa 1. v Německu po dobu 3 
týdnů. Také dosahuje 13. místa v US. 
 
Singly „Master and Servnant“ vychází 20.srpna a „Blasphemous Rumours“ 29. října-oběma je věnována velká 
mediální pozornost pro jejich kontroverzní myšlenky. 
 
Album „Some Great Reward“ začíná plnit obchodní domy 24. září a vystupuje na č. 5 v britské hitparádě. 
 
Okamžitě vyjíždějí na 4 měsíční turné, aby podpořili své album, filmuje se na vyprodané show v Hamburgu. 
 
1985 It’s Called Depeche Mode 
 
Natočili dvě nové skladby, které nemají problém s tím najít si cestu do hitparád. První z nich „Shake the 
Disease“ vítá obchodní domy 29. dubna a druhý singl „It’s Called a Heart“ je fanouškům doručena 16. září. 
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O měsíc později spatří světlo světa kompilace „The Singles 81-85“ , pro trh v US pojmenovaná „Catching Up 
with Depeche Mode“, která obsahuje všechny singly od „Dreaming of Me“ až po „.It’s Called a Heart” 
 
 
 
OKÉNKO DO MINULOSTI 
 
 
Pri nahrávaní hudby vzniká mnoho zaujímavých situácií, ktoré poznamenajú osud skladieb. Pozrime sa teda 
na niektoré fakty o skladbách a ich názvoch o ktorých ste možno ani nevedeli.  
 
Názov "Depeche Mode" znamená v preklade z francúžtiny "rýchla móda". Skupina si názov prisvojila z 
rovnomenného módneho časopisu, ktorý sa prestal tlačiť v roku 2001. 
 
Speak & Spell (rozprávaj a hláskuj) bol názov série hračiek na overenie znalosti jazyka. Na výzvu hračky, 
dieťa muselo vyhláskovať po písmenách dané slovo, ak sa mu to podarilo, hračka dieťa vyzvala 
mechanickým hlasom pokračovať v hre s novým slovom. 
 
Oberkorn je reálne existujúce malé mestečko v Európe, konkrétne v Luxembursku. 
 
Christmas Island (Vianočný ostrov) je jeden z najväčších atolov v Oceánii, dobre známy aj vďaka atómovým 
pokusom, ktoré sa tam robili v minulosti. 
 
Tora! Tora! Tora! znamená po japonsky Tiger! Tiger! Tiger a bol to kód pre japonské vojská na začiatok 
vojenskej ofenzívy proti americkej vojenskej základni Pearl Harbour. Tiež je to bojový pokrik japonských 
samurajov. 
 
Nemecky hovoriaci hlas v The Landscape is Changing hovorí "Das ist gut...soooo gut.., hah hah haha!" a je 
prebratý zo skladby Die Elektrik Merle od Einsturzende Neubaten. 
 
Sampel na začiatku skladby Black Celebration je hlas Daniela Millera, ktorý sa snaží o čo najlepšie 
napodobnenie Winston Churchilla hovoriac jeho obľúbenú frázu "A brief period of rejoicing" (" Krátke obdobie 
potešenia"). 
 
Hlas na začiatku albumovej verzie Fly on the Windscreen taktiež patrí Danielovi Millerovi: "Over and done 
with" ("Ukončené a hotové"). 
 
Na začiatku To Have and to Hold sa po rusky hovorí: "V týchto správach sa uvažuje o vývoji jadrových 
zbraní a sociálno-psychologických problémoch pri pretekaní sa v zbrojení". 
 
St. Jarna je v skutočnosti tlačová chyba na obale a správny názov mal byť Stjarna, čo znamená po švédsky 
hviezda. 
 
Zvuk počas skladby Stripped pochádza zo štartovania Davevovho Porsche 911. 
 
Agent Orange je názov chemického plynu používaného americkou armádou počas vojny vo Vietname. Po 
kontakte s kožou dochádzalo k ťažkým popáleninám. Neskôr sa ukázalo, že má aj vedľajšie účinky, mnohí z 
tých, čo s ňou prišli do kontaktu, ochoreli na rakovinu. 
Na konci Agent Orange možno počuť zvuk v Morseovej abecede. V preklade to znamená: "Ak toto počuješ, 
prosím ťa pomôž mi". 
 
Na konci Glitter mixu skladby Pleasure Little Treasure Andy hovorí: "To by malo pravdepodobne fungovať", 
a Martin za ním dodá: "Jedno za druhým". Aby ste to mohli počuť, musíte si to prehrať odzadu. 
 
Auto, na ktorom jazdí Dave v klipe k Never Let Me Down Again sa volá "bublinové auto" alebo BMW Isetta. 
 
Pimpf je jedna z mládežníckych organizácií vytvorených nacistami v Nemecku. Organizácia Pimpf bola pre 
deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chceli dostať do Hitlerovej Mládeže. Zároveň kritici obvinili DM kôli 
tejto skladbe za propagáciu fašizmu. 
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Zip Hop mix piesne Nothing je ten istý ako Justin Strauss mix. Ich názvy sú rozdielne pre edíciu v Amerike a 
Británii. Podobne je to aj s The Bomb the Bass mixom a Highjack mixom piesne Strangelove. 
 
Pracovný názov pre album 101 bol A brief Period of Rejoicing. 
 
Pracovný názov pre album Violator bol Perversion (Perverznosť). 
 
V medzihre po Enjoy the Silence možno počuť slovo "Crucified" (Ukrižovaný). Je to spomalený a zmixovaný 
sampel Fletcha, ktorý to vyslovil. 
 
Pri nahrávaní Violatora vznikla situácia, kde sa DM rozhodovali medzi dvoma verziami skladby Enjoy The 
Silence. Vznikla teda Martinova "Harmonium" pomalá verzia a Alanova, ktorá zvíťazila a nachádza sa na 
albume. 
 
Memphisto je slovná hračka. Memphis je americké mesto, rodné mesto Elvisa. Mephisto je diabol. Raz 
Martin povedal: "Memphisto je názov vymysleného filmu o Elvisovi ako diablovi, ktorý som si sám vymyslel". 
 
Tonal mix skladby Sea of Sin je v skutočnosti jej originálnou verziou, podobne ako Jack Mix skladby Happiest 
Girl. 
 
Názvy medzihier (interlude):  
medzihra #1 [mission impossible] - po skladbe Pimpf na albume Music for the Masses medzihra #2 [crucified] 
- po skladbe Enjoy the Silence na albume Violator  
medzihra #3 - medzi skladbami Blue Dress a Clean na albume Violator 
medzihra #4 - po Get Right With Me na albume Songs Of Faith And Devotion. 
 
Počas nahrávania Songs of Faith and Devotion nahrala kapela 3 alebo 4 verzie skladby Judas, jedna z nich 
bola v reggae štýle. 
 
Jedným z plánovaných singlov z albumu Songs of Faith and Devotion mal byť Rush. Vzniklo niekľko remixov, 
ktoré sa skupine nepáčili. Jednym z nahratých remixov je "Coil Mix", ktorý nebol nikdy komerčne vydaný. 
 
Posledná "tajná" skladba č.12 na albume Ultra (neuvedená na obale CD) má názov Junior Painkiller. 
 
Uselink je jedna z verzií piesne Useless. 
 
The Kruder & Dorfmeister Remix skladby Useless, ktorý je na jednom z promo singlov je o minútu dlhší ako 
verzia z komerčne dostupného singla. 
 
The Cosmic Blues Edited Mix skladby Useless, ktorý je na jednom z promo singlov obsahuje sample z Enjoy 
The Silence. 
 
The Club 69 mixes skladby It's No Good (4 verzie), z ktorých sa jeden nachádza na promo vinyle a taktiež na 
promo CD The Remixes 86>98 je komerčne nedostupný, pretože sa kapele nepáčil. V amerických kluboch 
zaznamenali remixy veľký úspech, čo prinútilo Reprise Records k vydaniu promo nosiča v limitovanom 
náklade. Neskôr bola limitovaná edícia vydaná aj v Európe. Podobne je to aj s BT mixom rovnakej skladby, 
ktorý Martin nenávidí. 
 
Pracovný názov skladby Surrender bol Tempt (Pokušenie). 
 
Pracovný názov skladby Goodnight Lovers bol Born a Lover (Narodený pre lásku). 
 
Pracovné tituly pre album Exciter boli Love (Láska) a Lover (Milenec). 
 
Sólový projekt Counterfeit e.p. (1989) je zbierka coververzií. Originálnymi autormi sú: 
Titul (autor, interprét, album, rok vydania) 
Compulsion (Joe Crow, Joe Crow, 'Pillows & Prayers', 1982) 
In A Manner Of Speaking (Winston Tong, Tuxedomoon, 'Holy War', 1985)  
Smile In The Crowd (Vinni Reilly, The Durutti Column, 'Another Setting', 1982)  
Gone (Glaisher/Peake/Fellows/Brown, The Comsat Angels, 'Sleep No More', 1981)  
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Never Turn Your Back On Mother Earth (Ron Mael, The Sparks, 'Propaganda', 1974)  
Motherless Child (Traditional) 
 
Depeche Mode vo svojich začiatkoch hrávali na koncertoch (1980-82) niekoľko skladieb, ktoré nikdy v štúdiu 
nenahrali. Tu sú: 
Addiction (často nesprávne označovaná ako Ghost Of Modern Time)  
I Like It  
Reason Man  
Television Set  
The Price Of Love  
Tomorrow's Dance 
 
Martin v štúdiu nahral demoskladby, ktoré tiež neboli nikdy vydané: 
I Love You Love Me Love (coververzia od Gary Glitter-a)  
Down In The Boondocks (autor Billy Joe Royal) 
 
Okrem toho je tu skladba Let's Get Together, ktorej osud bol rovnaký ako skladieb vyššie. Dokonca existuje 
video záznam, kde skupina túto skladbu hrá v štúdiu. 
 
(všetky texty a preklady nevydaných skladieb nájdete v časti TEXTY)  
 
Skladby ako Ponytail Girl, Violence, I Feel No Guilt, Monghi, Here To Have Fun, Treadmill Of Time, All By 
Themselves, All Right Now, Chart Rundown, For Joanne, Pain, Perversion, Postulae, Take A Look At Me 
Now, Trans Canadian, Will The New baby Grow a ďalšie, uvádzané ako demoverzie Depeche Mode sú 
podvrh a skupina ich nikdy nehrala a nenahrala. 
 
 
Album "101", ktorý bol po pracovných názvoch "Mass" (Masa) a "A Brief Period of Rejoicing" (Krátke 
obdobie potešenia) pomenovaný podľa toho, že posledný koncert v Pasadene, Rosebowl bol stoprvým 
koncertom počas Music for the Masses tour, vyšiel v roku 1995 vo Francúzsku v reedícii pod názvom "Total 
Live", kvôli čoraz väčšiemu dopytu po vydaní kolekcie najväčších hitov. 
 
Na obale singla "A Question of Lust", chlap, ktorý sa bozkáva so ženou, nie je Alan, ale manekýn. 
 
Skladba "A Song for Europe" je cover verziou Roxy Music, ktorú na tribútnom albume Roxy Music s názvom 
Dreamland Heartaches, prespieval David Gahan. 
 
Existuje 12" singel, kde sa na A-strane nachádza "But Not Tonight" namiesto "Stripped". Je to americké 
vydanie, pri ktorom sa Sire Records rozhodli na poslednú chvíľu zmeniť úlohu oboch skladieb a to kvôli, že sa 
skladba "But Not Tonight" objavila vo filme "Modern Girls". Depeche Mode tým neboli dvakrát nadšení. 
 
"Bong" je názov kódu na Depeche Mode CD od Mute Records, pomocou ktorého sa identifikujú britské single 
(od Leave in Silence). Je to tiež názov oficiálneho fanklubu a donedávna aj názov oficiálneho časopisu. 
 
"Chronicles" (Kroniky) bol počas troch rokov pracovný názov pre japonské zostavy, ktoré napokon Alfa 
Records vydala ako X1 & X2. 
 
Jeden z názvov, ktorý prichádzal do úvahy v čase, keď sa kapela rozhodovala zmeniť názov Composition of 
Sound, bol Lemon Peels (Šupky z citróna). 
 
Fletch nikdy neopustil kapelu, počas The Summer Tour ho iba nahradil Daryl Bamonte, pretože Fletch sa 
musel postarať ofinančné záležitosti a jeho žena čakala dieťa. 
 
"Grabbing Hands Music" je názov spoločnosti, ktorá vydáva skladby a texty Martina Gorea. Ak tušíte, že 
názov vznikol z textu skladby "Everything Counts", nemýlite sa. 
 
Na obale singla "I Feel You" sú v symboloch napísané čísla. Každý symbol predstavuje člena kapely a číslo v 
rohu je dátum narodenia. 
 
Skladba, ktorú si Dave spieva na videu "101", keď sa hrá pinball, má názov "Love is a drug" (Láska je droga) 
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a pochádza od Roxy Music. Dave spieva nasledujúci text: 
"Lumber up, limbo down  
The locked embrace, the stumble round  
I say go, she say yes  
Dim the lights, you can guess the rest". 
 
"Personal Jesus" je názov knihy od Priscilly Presley o jej živote s Kráľom, ktorého v súkromí nazývala jej 
vlastným osobným Ježišom. 
 
Na obale "Policy of Truth" sa pravdepodobne nachádza Martinova žena Suzanne. 
 
"The Transcentral mix" skladby Policy of Truth z 12"singla je úplne iný ako The Transcentral mix na CD, 
ide o omyl, skladba č.5 na CD má názov "Pavlov's Dub". 
 
V mixoch skladby "Policy of Truth" možno počuť tieto sample: "Everybody can't get what they want" (Nie 
všetci dosiahnu to, čo chcú) , "I'm not a politician, I'm a businessman" (Nie som politik, som obchodník), "I 
want to tell you my side of the case" (Chcem ti povedať môj názor na tento prípad). Ten posledný bol súčasť 
príhovoru vice-prezidenta Nixona v roku 1952, pri vysvetľovaní finančného škandálu, do ktorého bol 
zapletený. 
 
Názov skladby "Waiting for the Night" v podobe "Waiting for the Night to Fall" je nesprávny. 
 
"Sibeling" je názov rodného mesta Johna Sibeliusa, anglického umelca z Anglicka, ktorého má Martin veľmi 
rád. 
 
DM zvykli prezývať Alana "Slik"(Uhladený, Šikovný) , kvôli tomu ako vyzeral, keď začal hrávať s kapelou. 
Jednak si ulízaval vlasy a jednak pôsobil viac dospelo a skúsene ako oni. 
 
Nikdy nevydané skladby: 
 
I Like It    Cover verzia skladby od Gerry And The Pacemakers. 
The Price Of Love Cover verzia od The Everly Brothers. 
Reason Man  Skladba Vince Clarka, ktorú po roku 1980 už nehrávali. 
Television Set   Skaldba napísaná Vinceovým kamarátom a hraná v roku 1981 na The Speak & Spell 
Tour. 
Ghost Of Modern Time Pravý názov skladby je Addiction. V refréne sa spieva:".. closer all the time.." Skladba 
"Don't Go"   od Yazoo zrejme vychádza z tejto skladby. 
Tomorrow's Dance Cover verzia od neznámeho autora. 
Down In The Boondocks Cover verzia od Billie Joe Royal. 
I Love You Love Me Love Cover verzia od Garyho Glittera. 
Operator  Názov sa neskôr zmenil na "Puppets". 
Radio News  Veľa sa o tejto skladbe nevie, nebola nikdy nahraná. 
Mouldy Dough  Cover verzia skladby zo sedemdesiatych rokov od Lieutenant Pigeon. 
Secrets   Neskôr známa ako pieseň "Unmarked" od Yazoo. 
Mirror Is Standing Kapela si na túto skladbu nespomína. 
Then I kissed Her  Cover verzia od The Crystals, pôvodný názov je "Then he kissed me".  
Sunday Morning  Jedna zo skorých skladieb Composition of Sound hraná len 2-3 razy, 
spievaná v hymnovom duchu. 
Mamma Mia  Cover verzia od skupiny ABBA, ktorá bola pôvodne nahraná ako "backing tape" pre 
skladbu Photographic. 
 
 
Skladby prebraté Depeche Mode a oficiálne vydané:  
Moonlight Sonata: Pôvodná verzia od Ludwiga Van Beethovena. Skladbu nájdete na singli Little 15. 
Route 66: Pôvodná verzia od Roberta Williama Troupa. Skladbu nájdete na singli Behind The Wheel. 
Dirt: Pôvodná verzia od Iggyho Popa, keď ešte hrával v kapele Stooges. Skladbu nájdete na singli I Feel 
Loved. 
 
"STUMM" je názov kódu na CD od Mute Records používaný na identifikovanie britských albumov. 
"The Ocean Song" je skladba napísaná Davidom Gahanom, ktorá však nebola nikdy oficiálne nahraná, 
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pretože nezapadala do konceptu albumu Ultra. 
 
 
Na dvoch koncertoch DM v roku 1997 a niekoľkých TV vystúpeniach sa po prvý raz predstavil rakúsky 
bubeník Christian Eigner a na klávesy hral Dave Clayton. 
 
Alan Wilder sa v hudobnom priemysle pohyboval už predtým ako vstúpil do DM. Tu je jeho diskografia za toto 
obdobie: 
 

- Singel “Misbehaving“ v kapele The Dragons, ktorý vyšiel v DJM Records v roku 1977, 

- Singel “Disco Hell“ v kapele Dafne & the Tenderspots, ktorý vyšiel v Mam Records v roku 1979, 

- Album “Tighttrope Walker“ a single “White Man Reggae“ a “Mr. & Mrs.“v kapele Real to Real, ktoré 
vyšli v Red Shadow Records v roku 1980 resp. 1981, 

- Single “Ouija“ a “Bates Motel“v kapele The Hitmen, ktoré vyšli v CBS v roku 1981. 

 

 
Dave stál počas svojho života dvakrát pred nebeskou bránou (alebo pekelnou): 
17. augusta 1995 bol prijatý s podrezanými žilami do Cedars Sinai Medical Centre. Oficiálne správy síce nič 
o dôvode prijatia nehovorili, ale Dave neskôr priznal, že išlo naozaj o pokus o samovraždu kvôli 
neustávajúcemu zúfalstvu a depresiám z drogovej závislosti. 
28. mája 1996 sa Dave predávkoval speedballom (zmes kokaínu a heroínu) a v Los Angeleskej nemocnici ho 
po dvojminútovej klinickej smrti oživili a odovzdali úradom. Dave bol postavený pred súd a musel sa podrobiť 
rehabilitácii v Exodus Detox Centre v Los Angeles a počas nezverejnenej doby odovzdával každý týždeň 
vzorky moču. Dave Gahan je od roku 1996 čistý. 
 
Andy Fletcher odohral počas Devotional tour posledné vystúpenie 26. marca 1994 v Honolulu. V ďalšej časti 
turné sa rozhodol nepokračovať a kvôli vyčerpaniu a depresiám odišiel na rekonvalescenciu do Anglicka. Za 
klávesmi ho nahradil Daryl Bamonte. 
 
The Singles boxy vydala Mute v roku 1991 ako reedíciu všetkých singlov z obdobia 1981-1989 usporiadanú 
do troch boxov: Singles 1-6 (DMBX1), Singles 7-12 (DMBX2) a Singles 13-18 (DMBX3). Boxy neobsahujú 
single Strangelove, Never Let Me Down Again a Behind The Wheel. Existuje aj špeciálne vydanie, ktoré 
obsahuje 18CD v jednom modrom drevenom balení, ktoré je samozrejme veľmi vzácne a drahé – dajte si 
pozor, jedná sa o bootleg!!! 
 
X1 a X2 sú japonské analógy boxov The Singles a vyšli takisto v roku 1991. Ide o 8 exkluzívnych kompilácií 
so skladbami mapujúcimi hudobnú kariéru Depeche Mode v rokoch 1981-1991. Ich hodnota spočíva najmä v 
tom, že vydavateľstvo Alfa Records, ktoré ich vydalo, ich v ten istý deň aj stiahlo z predaja. Ako jediné 
kompilácie, obsahujú US Black and Blue mix skladby Master and Servant a Are People People? remix 
skladby People are People. Disky sú označené názvami, ktorých prehľad môžete vidieť v tabuľke nižšie: 

 
Názov disku   Podnadpis disku Kat. číslo 
uno (po taliansky)  The Twelve Inches ALCB 201 
zwei (po nemecky)  The Twelve Inches ALCB 202 
trois (po francúzky)  The Twelve Inches ALCB 203 
four (po anglicky)  Strange Mixes  ALCB 204 
cinco (po španielsky)  Instrumentals  ALCB 205 
sex (po švédsky)  B-sides   ALCB 206 
ceMb (po rusky)  Live One  ALCB 207 
oziem (po poľsky)  Live Two  ALCB 208 
 
Existuje špeciálna verzia The Singles, ktorá bola vydaná v USA v limitovanom náklade 50000 kusov a 
obsahuje tretie bonusové CD so štyrmi vzácnymi remixami (1. Rush - Wild Planet Mix, 2. Enjoy The Silence - 
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The Quad: Final Mix, 3. World In My Eyes - Safar Mix, 4. Dangerous - Hazchemix Edit). 
 
Existujú taktiež dve The Singles kompilácie s názvom Depro1 a Depro2. Depro1 (The Singles 86-93) bolo 
promo vydanie obsahujúce single od Stripped po I Feel You vydané ako 4CD spolu so štúdiovou a live 
verziou albumu Songs of Faith and Devotion a originálnou verziou The Singles 81-85. Kompilácia nemá 
žiadny obal.  
Depro2 (The Singles 86-98) je taktiež promo kompilácia a obsahuje 6 skladieb z 2CD The Singles 86-98. 
Design obalu je úplne odlišný od klasickej verzie.  
 
Skladby napísané Alanom Wilderom: 
Two Minute Warning, The Landscape Is Changing, If You Want, Fools, In Your Memory 
 
Skladby napísané Alanom Wilderom a Martinom Goreom: 
The Great Outdoors, Work Hard, Black Day, Christmas Island. 
 
Skladby na prvom albume Speak and Spell napísal takmer všetky Vince Clark okrem Tora! Tora! Tora! a Big 
Muff, ktoré napísal Martin Gore. 
 
Martin a Dave si občas vymenili role pri spievaní naživo: Dave spieval skladbu Route 66 počas World 
Violation tour a Martin zas Condemnation počas Exotic tour, Summer tour a Exciter tour. 
 
Skladba Never Turn Your Back On Mother Earth bola zároveň ako jediná skladba pochádzajúca zo 
sólového projektu niektorého člena kapely hraná naživo počas Music for the Masses tour. Možno ju počuť 
napr. na veľmi dobrom bootlegu “Eternal Glory“ z Mountainview, 29. 04. 1988. 
 
Existujú dve skrátené vydania videí The World We Live In and Live in Hamburgh (57 minút oproti klasickým 
75 minútam, chýbajú skladby: Two Minutes Warning, Leave In Silence, New Life, Shame, See You , Shout) a 
Devotional (72 minút oproti 90 minútam, chýbajú skladby: Behind The Wheel, Mercy In You, Fly On The 
Windscreen, Everything Counts), ktoré vyšli v Amerike a v Japonsku. 
 
Martin Gore sa podieľal remixami pre kapely On!, Spirit Feel a Garbage, Alan Wilder zas remixoval pre Toni 
Halliday a Nitzer Ebb. 
 
No a na záver najoblúbenejšia fotka Antona Corbijna a jeho komentár:  

 

S DM som nafotil veľmi veľa záberov, takže je ťažké 
vybrať nejakú výnimočnú, ale toto je pravdepodobne 
moja najoblúbenejšia. Spravili sme ju deň pred 
natáčaním videa k Barrel of a Gun a mali sme len 
asi dve hodiny, aby sme nafotili zábery pre noviny a 
pre obal albumu Ultra. Použil som veľmi zrnitý film, 
fotka pôsobí mĺkvo, nie je nasýtená farbami. 
 
 
 
 

 
 
Dave Gahan na pódiu 
 
Kto je Dave Gahan na pódiu? Iste mnohí z Vás videli nejeden z nespočetných videozáznamov live vystúpení 
"božských" DM. A iste mi mnohí z Vás dajú za pravdu, že v 80-tych rokoch boli ich koncertné show ako 
"naprogramované".  
 
Tri "kraftwerkovské" postavy robili dokonalý background chlapíkovi, ktorý svoj prvotný, pivom potláčaný, 
ostich premenil v dokonalú technickú show. Miestami akoby sa po pódiu premával krasokorčuliar. Aj týmto sa 
Dave zafixoval v očiach fans, čo možno vidieť na nejednej DM party. Rockový boh však na Devotional Tour 
zmenil všetko od základov. Roztiahnuté krídla v podobe vychudnutých rúk plávajúcich oblohou, dávajú nový 
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rozmer pohybovým kreáciam, ktoré na The Singles Tour začínajú naberať konečnú podobu. 
 
Kto však stojí na pódiu počas Exciter tour? Všimol si niekto z Vás, že po pódiu pobehoval Axel Rose z 
mŕtvych Guns´n Roses? Že Freddy Mercury vstal z mŕtvych a opäť vystavil svetu na obdiv svoje legendárne 
pózy? A čo taký kráľ rock&rollu, večne živý Elvis, ktorý sa dokonca prejavil aj vokálne počas Dream On 
(Houston, Oslo...) a pretancoval skoro celú show? Či nebodaj Mick Jagger z Rolling Stones a Steven Tayler z 
Aerosmith, ktorí sa prechádzajú ako pávi po okraji pódia spolu s Jamiroquaiom a jeho kúzelnými pohybmi rúk. 
Toto všetko Dave spojil do jedného celku a dodal tak koncertnému image kapely opäť novú tvár. Mix 
rockových hviezd a pritom stále typický Dave. Je úžasné sledovať, ako tento pán spolu so svojimi kumpánmi 
neohrozene drží tempo s dobou nielen hudobne. 
 
 
Je zrejmé, že Davea sprevádzali drogy celý život. Takže možno tu treba hladať príčínu jeho sexuálnych gest. 
Drogová mánia začala naberať na intenzite v období Music for the Masses, kedy bola extáza bežnou 
súčasťou  jeho života. Počas World Violation tour sa transforomval na heroín,no  a  k najtrvdším drogám sa 
prepracoval počas Devotional tour. Práve vtedy boli mnohé skladby doslova presýtené nemravnými gestami a 
pohybmi. Sexualita však nechýba na pódiu ani po Davevovej detoxikačnej kúre, čo sa potvrdilo počas 
nedávneho Exciter tour. Aká je teda pravda? Ide len o obohatenie svojho vystúpenia, či vydráždenie 
roztúžených faniniek? Veď povedzme si pravdu, kto z nás sa len tak mimovoľne chytí medzi nohy, najmä ak 
je nablízku desaťtisíc ľudí? Poraďte mi v diskusii.  

   
  

  

 
 
 
Jak DM vstupují na pódium ? 
 
Urobil som malý pokus. Z archívu som vytiahol najkvalitnejšie záznamy jednotlivých turné a sústredil sa len 
na absolútne prvú skladbu, na "Intro". Pravdu povediac, neviem presne, akú úvodnú skladbu použili DM 
počas ich absolútne prvého turné. Budem rád, keď mi niekto nechá odkaz vo fóre. Ale o inom som chcel. 
 
Iste mnohí z Vás veľmi dobre vedia, že poctu intra dostáva v playliste DM väčšinou B-strana niektorého zo 
singlov z aktuálneho albumu. Teda až na pár výnimiek. Prečo je tomu tak, to vie len samotná kapela. V 
každom prípade, intro má uviesť publikum do tej najsprávnejšj nálady spolu s nasledujúcou skladbou. Ktovie 
ako na publikum pôsobila Any Second Now počas turné v roku 1981. Možno ju v tom čase cítili mnohí presne 
tak, ako my teraz zo zvukového záznamu... čosi neurčité, bez skutočnej atmosféry, ale na pionierov synthi-
popu celkom slušný výkon, ktorý síce na See You Tour so Shout! nabral trošku tvrdší sound, ale Oberkorn 
počas Broken Frame Tour zvalcoval svojou atmosférou všetko ostatné na pár nasledujúcich rokov. Veď si len 
pustite najkvalitnejší záznam, ktorí vyšiel na maxisingli Get The Balance Right! a nechajte sa unášať prvými 
tónmi tej jednoduchej skladby, ktorá postupne prejde do grandiózneho nástupu My Secret Garden spolu s 
Davidovým príchodom na pódium. Neviem, či podobná atmosféra bola niekedy prekonaná, to už nechám na 
prípadnú diskusiu. 
 
Pieseň Now This is Fun bola zrejme veľmi populárna nielen u fanúšikov, ale aj u samotnej kapely, keďže sa 
jej dostalo pocty uviesť koncerty na Construction time again tour, podobne ako pri Some Great Reward Tour 
v rokoch 1984-1985, kedy bola show postavená na dominantnosti skladby Master&Servant, ktorej 
charakteristické zvuky otvárali každý koncert.Aj tento song patril v tých rokoch k tým obľúbeným u DM, 
bohužial nie u kritiky. O magickú a temnú atmosféru sa DM pokúsili na ďaľšom turné. Album Black 
Celebration si až pýtal svojim zvukom niečo zvláštne, a myslím, že intro v podobe Christmas Island s 
následnou BC bolo skutočne vydarené. Pimpf počas Masses Tour vytváral atmosféru majestátnosti a 
gigantickosti a Kaleid na Violation Tour zasa znela ako kráľovská hymna, ktorá vítala hudobných géniov na 
výslní slávy toho obdobia. 
 
Magickosť, temnosť, pokánie, vieru... to všetko stvárňovala skladba Life´s short počas Devotional Tour, ktorú 
vystriedal remix skladby Rush počas Exotic a Summer Tour 1994. Myslím, že použiť Rush ako Intro a 
zároveň ako úvodnú skladbu bol skvelý ťah kapely, a jednoznačne týmto songom naznačili, o čo v 
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skutočnosti pôjde. O originálnu rockovú show, bez zbytočnej pompéznosti. Dovolím si tvrdiť, že práve turné v 
roku 1994 bolo to najlepšie, čo DM zo seba dostali, i keď daň bola krutá. 
 
Na domovských stránkach DM sú Ultra Parties uvádzané ako turné, tu úlohu malého intra prevzala geniálna 
Uselink. Painkiller pôsobil dosť neisto, tak ako aj celé Singles Tour, no a posledné turné s Easy Tiger spojené 
s akustickým remixom Dream On zrejme nepotrebujú absolútne žiaden komentár. 
 
Zdá sa, že DM majú veľmi dobrý recept na fanúšikov a vedia získať ich pozornosť hneď na úvod, majstrovsky 
upraveným introm, ktoré vo svojej krátkosti dokonale vystihne atmosféru celého koncertu. 
 

Tour, rok     Intro 

1980 Tour, 1980    Big Muff 

1981 Tour, 1981    Any Second Now 

See You Tour, 1982    Shout! 

Broken Frame Tour, 1982   Oberkorn 

Construction Time Again Tour, 1983  Now, This Is Fun 

Some Great Reward Tour, 1984/85  Intro (Master&Servant) 

Black Celebration Tour, 1986   Christmas Island 

Music For The Masses Tour, 1987/88   Pimpf 

The World Violation Tour, 1990  Kaleid 

The Devotional Tour, 1993   Life´s short 

The Exotic Tour (Summer Tour '94), 1994 Intro (Rush - amylnitrate mix) 

Ultra Parties, 1997   Uselink 
The Singles Tour, 1998   Painkiller 

Exciter Tour, 2001     Easy Tiger & Dream On (Acoustic Instrumental) 

 

 
Depeche Mode Párty 2002 
 
 
06.7. IV. The Dead Of Night Party v Praze (ST.YX) - Dev  
 
10.8. V. The Dead Of Night Party v Praze (ST.YX) - Dev  
24.8. DM Runway Party v Plzni (Runway) - Dev  
 
21.9. DM maskarni rejdeni ve Vsetine (Club No.4, byv. Bunkr) 
21.9. koncert Demode v Praze (Rock cafe) - Demode – více informací níže 
28.9. Black Rose DM party v Pardubicich + live E-Work a Strange Day (Atomik) - Mirage+Dev  
 
12.10. Prague Celebration v Praze + (N11 na Narodni tr.) 
26.10. Mezinarodni setkani DM v Martine + P. Muk live (Club Alpia) - DMF  
26.10. VII. Strange party v Plzni (MIX) 
 
08.11.-10.11. DM vikend v Roznove pod Radhostem II. - st_jarna  
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14.12. StrangeFest v Pelhrimove (?) - StrangeDay  
 
31.12. DM Silvestr 2002 v Praze (ST.YX) od 20:00 do příštího roku. 
Tímto Vás zveme na silvestrovskou dm friends party. 
Rezervace míst na telefonech a emailech DMF. 
 
 
BONG pořádá setkání fanoušků: 
19. dubna 2003 v 
 
The Holiday Inn 
Cranes Farm Rd. 
Basildon 
ESSEX 
U.K. 
 
Více informací na e-mailu: ultramoders@yahoo.co.uk 
 
Comeback Demode 
Pražská revivalová kapela Demode nezanikla, v pozměněném složení členů (Štefan Synčák - zpěv, Miroslav 
Mach - klávesy, Patrik Pospíšil - klávesy) mají pro nás tuto důležitou zprávu: Dne 21.září 2002 od 21 hodin 
bude v pražském klubu Rock Café koncert Demode, který proběhne v rámci "Comeback tour", vstupné 89 Kč. 
Jaké skladby Demode zahrají bude překvapením, koncert by měl trvat přibližně hodinu a půl. Všichni jste 
zváni a v případě úspěchu kapela slibuje další koncerty. 
 
 
 
 
DM TOP 
 
TOP ALBUM: Violator 
TOP TEXT: Shine 
TOP VIDEO: Enjoy the silence 
TOP SONG: I Feel Loved 
TOP REMIX: Something to Do – metal mix 
 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
 
Jak jsme slibovali, k 30. 6. jsme dostali 143 odpovědí, 
Z nichž bylo 79 správných  odpovědí, z nichž jsme vylosovali: 
David Modrý 
U vodárny 29/405 
71301 Ostrava 
 
Připomeneme si otázky  
 
Otázky: 

1) Jak se jmenuje první oficiálně vydané live video ? 
2) Kterou skladbu reprezentuje zkratka NLMDA ? 
3) Kolik vydalo DM singlů s označením BONG ? 
4) S kterou skladbou vystoupili DM při předávání cen MTV 2001 ? 
5) Kdo remixoval singlovou verzi Freelove ? 

 
 
Spolu se správnými odpověďmi: 

1) The World we Live in and live in Hamburg 
2) Never Let Me Down Again 
3) 33 
4) Never Let Me Down Again 

mailto:ultramoders@yahoo.co.uk
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5) Flood 
 
 
 
INZERCE 
 
Prodám menší sbírku DM plakátů, rozhovorů, překlady písní, maxi plakát (120x180cm) černobílý, 10CD. 
Dohoda jistá 
 
Simona Davídková 
Stankovského 1635 
25088 Čelákovice 
tel.: 0776/223 912 
 
 
Ahoj! Volám sa Kaťa a zháňám nějakého dobrého kamaráta depšáka, alebo aj kamarátku na občasný 
písomný pokec o naj kapele na svete, výmenu informácií alebo niekoho, kto by bol taký zlatý a pomohol by mi 
v rozšifrování zbierky DM a iných skladieb. 
Katarína Janošková 
Hlavná 184/127 
07613 Kazimír 
Slovensko 
 



HALO 31 
Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31. 
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tričko č.1 tričko č.2 

Zadní strana triček 

depeche mode friends 
P. O. Box 239 

160 41 Praha 6 
 

tel.: +420 603 420 937 
http://www.dmfriends-silence.cz 

e-mail: info@dmfriends-silence.cz 
e-mail: dmf@seznam.cz 

 

Trička DMF  
 
Pro velký zájem jsme vyrobili 2 nová trička: 
 
Cena: 
250,- Kč + 50,- Kč dobírka 
350,- Sk + 120,- Sk pro Slovensko 
 
 
 

http://www.dmfriends-silence.cz
mailto:info@dmfriends-silence.cz
mailto:dmf@seznam.cz

