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13.06.07. LIVE THE WHO & CULT, FULDA, 9/6/2007 (των Ν.Π.,Β.Ζ.,Ν.Τ.,Ν.Κ.)

Ν.Τ.
Στις 9 Ιουνίου του 2007, οµάδα µελών του ∆.Κ. και επίλεκτων fans βρέθηκαν στη
Fulda της Γερµανίας (1 ώρα έξω από τη Φρανκφούρτη) για να παρακολουθήσουν την
προγραµµατισµένη live εµφάνιση των θρυλικών THE WHO στα πλαίσια της
παγκόσµιας τουρνέ 2006-07, µε support τους CULT. Η ασφυκτική ζέστη της
Φρανκφούρτης, η παγωµάρα που αισθανθήκαµε όταν ξαφνικά πίναµε µπύρες στο
διπλανό τραπέζι του Stephen Duffy των Cult, το χαλάζι µισή ώρα πριν το Live,
µα και οι σεβαστές ποσότητες µπύρας Heffe Weiss συνοδεία των γνωστών
γερµανικών αλλαντικών ... Τίποτε από αυτά δεν εµπόδισε την αποστολή να είναι
συνεπής στο ραντεβού µε αυτή την ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
Η συναυλία ξεκίνησε µε τους Cult στις 19.45 περίπου, αµέσως µόλις κόπασε µια
µπόρα που ουσιαστικά ετοιµαζόταν όλη την εβδοµάδα (!...). Έπαιξαν περίπου 40
λεπτά, καλοί όπως πάντα αν και αδικηµένοι από τον ήχο.
Οι Who εµφανίστηκαν στη σκηνή γύρω στις 20.45, µε ένα Pete σε δαιµονιώδη και
λυσσαλέα φόρµα, µε τον Roger καθαρό και δυνατό όπως πάντα (ναι, έβγαλε χαλαρά
την κραυγή στο Won’t get fooled again) και την υπόλοιπη µπάντα να τσακίζει
κόκκαλα. Το show κράτησε 2 ώρες, και πραγµατικά δεν θα αντέχαµε άλλο αυτό το
σφυροκόπηµα.
...χωρίς άλλα σχόλια, Pete και Roger να’στε καλά...

N.K. (από post στο thewhoforum.co.uk)
This was my second Who concert, almost 20 years after the concert in
Birmingham in 1988. And it was for sure far better by the previous one.
I am proud to say that I was the initiator behind our magnificent excursion
to Fulda, since I first conceived the idea for this trip just after
Christmas, after viewing the official live DVD from 2006 and recognizing that
the Who are today a live fire.
Two days after this concert all I have to say is a big thank you to Roger and
Pete, and ask them to continue giving us such wonderful experiences in the
future.
For people like us, a handful of Greeks at the age of 40, it is a thrill to
travel every summer and watch the bands and persons who wrote the history of
rock musik and continue producing and playing with more lust, enthusiasm and
crativity than most of their followers.
So, thank you WHO, thank you STONES, thank you BOWIE, thank you PRETTY
THINGS, etc. etc.
Ν.Π., Β.Ζ.
Παρότι δεν έχουµε συνέλθει ακόµα απο αυτό που είδαµε, προσπαθήσαµε να
θυµηθούµε το play list:

1. I Can't Explain - Meaty Beaty Big and Bouncy ( 1971 )
2. The Seeker - Meaty Beaty Big and Bouncy ( 1971 ) / και σε πολλές ακόµα
συλλογές
3. Substitute – Και τα τρία Meaty Beaty Big and Bouncy ( 1971 ) / και σε
πολλές ακόµα
συλλογές
4. Fragments - Endless Wire (2006)
5. Who Are You - Who are you (1978)
6. Behind Blue Eyes - Who's next (1971) - ( Σε αυτό το σηµείο ήδη κλαίω , η
αναπνοή µου βγαίνει µε δυσκολία )
7. Real Good Looking Boy - Then and Now 1964-2004 ( 2004 )
8. Baba O'Riley - Who's next (1971)
9. Relay
- Single, 23 December, 1972
10. Drowned - Quadrophenia (1973) - ( Μόνο ο Pete , Η κολαση της
ακουστικής !! )
11. A Man In A Purple Dress - "Endless Wire " (2006)
12. The Real Me - Quadrophenia (1973)
13. You Better You Bet - Face Dances (1981)
14. My Generation / Cry If You Want - The Who Sings My Generation (1965 )
15. Won't Get Fooled Again - Who's next (1971)
encore ( η ώρα του Tommy ! )
Pinball Wizard - Tommy ( 1969 )
Amazing Journey - Tommy ( 1969 )
Sparks - Tommy ( 1969 )
See Me Feel Me - Tommy ( 1969 )
Tea And Theatre - Endless Wire ( 2006 )
Για ιστορικούς λόγους παραθέτουµε και το line - up των WHO
Roger Daltrey - Harmonica, Vocals, Guitar
Pete Townshend - Vocals, Guitar
John Bundrick - Piano, Keyboards ( είναι µαζί τους απο το 1981 συµµετέχει
στον πρώτο δίσκο χωρίς τον Keith Moon το Face Dances )
Pino Palladino - Bass ( γεννηθής το 1957 είναι µε τους Who απο το θάνατο του
Entwistle το 2002 )
Zak Starkey - Drums ( ο γιός του Ringo Star είναι γεννηθής το 1965 και
είναι µε τους Who απο το 1996 !! )
Simon Townshend - Guitar, Backing Vocal ( αδελφός του Pete , µαζί τους
απο το 1996 )

