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Depeche Mode 'reaktywują' swoje single na winylu, za
chwilę wystąpią na Open'er
Depeche Mode przygotowują specjalny zestaw swoich wszystkich singli na winylu, a każde z
nagrań zostało zremasterowane bezpośrednio z oryginalnych taśm w studiach Abbey Road.
Kolekcjonerskie zestawy 12-calowych płyt będą zawierać single ze wszystkich płyt grupy, a
pierwsze dwa opracowania ‘Speak & Spell - The 12″ Singles” oraz ‘A Broken Frame - The 12″
Singles’ będą dostępne w sprzedaży już od 31 sierpnia. - Nasze 12-calówki zawsze były dla nas
niezwykle ważne i wyznaczają bieg naszej muzycznej historii - twierdzą członkowie Depeche
Mode. Teraz wydajemy to ponownie w formie, w jakiej chcieliśmy, by do was trafiły - dodają Dave
Gahan, Martin Gore i Andy Fletcher. Kolejne zestawy singli - łącznie było ich 55 - mają być
dostępne w kolejnych miesiącach, a tempo ich kierowania do sprzedaży będzie zależeć od
zainteresowania fanów. Przypomnę, że Depeche Mode będą jedną z gwiazd festiwalu Open'er na
lotnisku Kosakowo w Gdyni, a wystąpią obok Davida Byrne'a oraz Massive Attack w czwartek 5
lipca. Lubią występy w naszym kraju i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mają tu ogromne
grono fanów, co pokazały już koncerty w zeszłym roku na Stadionie Narodowym, w ramach trasy
Global Spirit Tour, ale nie tylko, gdyż poprzedni występ 'Depeszów' w Polsce z promocją płyty
'Delta Machine' odbył się w lutym 2014 r. w Atlas Arenie w Łodzi.W Warszawie Dave Gahan,
Martin Gore i Andy Fletcher koncertiwali już pięciokrotnie: w lipcu 2013 r. grali na Stadionie
Narodowym, a wcześniej jeszcze na stadionie Legii (czerwiec 2006), torze wyścigów konnych
Służewiec (wrzesień 2001) i w Hali Torwar (lipiec 1985).Marka Depeche Mode ma na świecie od
lat bardzo wysokie notowania. Przypomnę, że w tym roku Eddie Vedder z Pearl Jam, Chad Smith z
Red Hot Chili Peppers, aktor Will Ferrell i jeszcze kilku innych fanów Depeche zebrali się w studiu,
by w tramach 'One Classy Night' zarejestrować wspólnie własną wersję nagrania ‘Personal Jesus’.
Dochód ze sprzedaży piosenki - około 300 000 dolarów - zasilił konto fundacji przyznającej
stypendia uczniom i studentom, którzy zmagają się z nowotworami.Grupa ma na koncie ponad
100 milionów sprzedanych płyt, co sytuuje ją w gronie największych światowych gwiazd muzyki.
Na Open'er 2018 będą jednym z mocniejszych akcentów, choć konkurencja, prestiż imprezy, z
każdym rokiem zdecydowanie coraz większe.

