
AZ ALPHAVILLE RICK-KEL 
(BRAVO, 1985)

Az Alphaville az egyik legsikeresebb nyugat-német együttes, Nenán kívül 
pedig az egyedüli, amelyik az egész világon ismert lett. Hatalmas slágereik – 
Big In Japan, 
Sounds Like A Melody, Forever Young – után azonban visszavonultak. És 
most itt van az új zenekar. 
Mi történt? Frank egyszerűen otthagyta az együttest. Kezdetben pedig minden 
együtt csináltak. Jobbra-balra utaztak Münster, München és Berlin stúdiói 
között. Zenét írtak, jól megvoltak. Frank, a szőke billentyűs srác azután 
bedobta a törölközőt és kilépett a sikertrióból. 
Természetesen az Alphaville-nek tovább kellett lépnie e veszteség után. Így 
került az együttesbe Rick Echolette, ez a nagyon is sokoldalú és tehetséges 
srác.  Ö nemcsak billentyűsökön, hanem gitáron és basszusgitáron is játszik. Ez 
a meglehetősen hosszú hajú fickó 1960. augusztus 8-án született Kölnben. 
Padeborn közbülső állomás volt életében: itt érettségizett. Ezután Göttingen 
következett, pontosabban az ottani egyetem filozófiai kara. Végül Berlinben 
kötött ki. Itt Krenzberg lett az otthona, véletlenül pont Marian 
szomszédságában telepedett le. Hamarosan barátok lettek, végül pedig 
hármasban – hiszen Ariane, Marian barátnője is ott volt – megalakítottak egy 
bandát, a Chinchilla Green-t. Azután elváltak útjaik, mivel Marian továbbra is 
zenével akart foglalkozni, mégpedig komolyan. Így Ariane-val Münsterbe 
költöztek, hogy megvalósítsák ezt az álmot: az Alphaville-t. 
Rick azonban jobbnak látta, ha a zene helyett másik nagy szenvedélyének a 
festészetnek hódol, és elkezdte festeni furcsa szürrealista és futurista képeit. A 
többit már ismerjük. 
Marian Bernddel é Frankkal megírták az Alphaville dalait, amelyekből három 
igazi nagy sláger lett, és nem csak Németországban. Kiadták az első 
albumukat, a Forever Young-ot, azután eljött 1984 decembere és Frank 
otthagyta a csapatot. Ezzel igen nagy veszteséget okozott a zenekarnak, hiszen 
ott álltak az egyik billentyűsük nélkül. Ekkor jött a nagy ötlet: Rick. Marian 
azonnal Berlinbe utazott, megkereste Rick-et és nagy nehezen rávette, hogy 
álljon be a zenekarba. 
Az eredmény az új hármas: Marian, Rick, Bernd. Azonnal stúdióba vonultak és 
elkészítettek egy kislemezt az A oldalon a Jet Set egy kislemez változatával, a 
B oldalon pedig egy új slágerrel, a Golden Feeling-gel. Most, 1985. március 1-
jén, ez a lemez jelent meg…


