PL/3449

Silver Rocket /
Tesla
rock

Płyta zatytułowana TESLA to koncept-album, dla
którego inspiracją było życie niedocenionego
geniusza i wynalazcy Nikola Tesli - jednej z
najważniejszych i najtragiczniejszych postaci
XIX wiek, który popchnął świat w 20 wiek
(opatentował ok. 700 wynalazków !), ale został
prawie całkowicie zapomniany. Piosenki na
nowej płycie łączą retropop ze współczesnymi
brzmieniami i psychodelicznymi aranżacjami
tworząc jedną z najoryginalniejszych płyt
ostatnich lat.

Transatlantic ;
Edison ;
Niagara falls ;
Coil ;
Aflame ;
Vivekananda ;
If ;
New Yorker ;
Space oddity.

źródło: http://muzyka.wp.pl/rid,56641,title,Tesla, plyta.html#/
2017.07.03

PL/3448

Williams Robbie /
Reality Killed the
Video Star
rock

Morcheeba /
Charango
PL/3447
hip-hop
pop

Robbie Williams kazał czekać fanom na album
trzy lata. W tym czasie obserwował UFO i
wspominał o depresji. Innymi słowy, niewiele
wskazywało, że jest w dobrej formie, co z kolei
nie dawało wielkich nadziei co do płyty.
źródło: http://barock.pl/Reality-Killed-the-Video-Star/p,12598/
2017.07.03

Morcheeba to brytyjski zespół, który łączy w
swojej muzyce trip hop, folk-rock, muzykę
elektroniczną i downtempo. W nagraniu czwartej
płyty wykorzystano rytmy brazylijskie, a do
współpracy pozyskano amerykańskich raperów,
którzy wnieśli swój niepowtarzalny wkład w
stworzenie tej eklektycznej wizji
źródło: http://muzyka.onet.pl/morcheeba /2017.07.03

Morning sun ;
Bodies ;
You know me ;
Blasphemy ;
Do you mind ;
Last days of disco ;
Somewhere ;
Deceptacon ;
Starstruck ;
Difficult for weirdos ;
Superblind ;
Won’t do that ;
Morniong sun reprise.

Slow down ;
Otherwise ;
Aqualung ;
Sao Paulo ;
Charango ;
What New York couples fight about ;
Undress me now ;
Way Beyond ;
Women lose weight ;
Get along ;
Public displays of affection ;
The Great London Traffic Warden Massacre.

PL/3446

Łąki Łan /
ŁąkiLanda
funky

Na polskie scenie Łąki Łan to zjawisko
szczególne. Wykonawcy zasłynęli głównie jako
zespół o pomysłowym, bardzo
charakterystycznym image’u, a przy tym jako
prawdziwa machina koncertowa przede
wszystkim podczas wielu występów klubowych
czy gigów na innych festiwalach.
źródło: http://artrock.pl/recenzje/50879/laki_lan_ lakilanda.html/
2017.07.03

Propaganda ;
Big Baton ;
Galeon ;
Wielki Edek ;
Wygon ;
Love ;
Patyczaki ;
Nie Widzisz Jakim Dyliżansem Płynę? ;
9. Bzyk ;
Aprokof ;
Selawi ;
Desire ;
Place Now

The Car Is on Fire Early Morning Internazionale ;

PL/3445

The Car Is on Fire /
Lake & Flames
rock

Krytycy niemalże jednogłośnie uznali płytę za
arcydzieło. Wyrafinowany brzmieniowo i
aranżacyjnie album był potwierdzeniem
olbrzymiego talentu The Car Is On Fire do
tworzenia przebojowych piosenek, łączących w
sobie najszlachetniejsze wpływy ze świata popu i
indie rocka.
źródło: http://www.polskieradio.pl/6/242/Artykul/279152,The-CarIs-On-Fire-Lake-and-Flames-plyta-polska-poziom-swiatowy/
2017.07.03

PL/3444

Strong Anthony /
Stepping out
jazz

Anthony Strong w rodzinnej Anglii okrzyknięty
został „supergwiazdą jazzu” i błyskawiczne
wdarł się na estrady opanowane dotąd przez
Michaela Buble i Jami’ego Culluma. Wokalista
nie sili się na karkołomne improwizacje i jazzowe
udziwnianie. Brawurową ekwilibrystykę
eksponuje jako pianista, by swingowym
aksamitem głosu wprowadzać brzmienie godne
Franka Sinatry i Tony’ego Bennetta.
źródło: http://jazz.pl/anthony-strong-stepping-out-universal/
2017.07.03

Can't Cook (Who Cares?) ;
Iran / China ; Nexteam ; Stockholm ;
Parker Posey ; North by North west ;
Such a Lovely ;
When the Sun Goes Down ; Seventeen ;
Ex Sex Is (Not) the Best (Title) ;
Neyorkewr ; Oh, Joe ; Take Me There ;
It's Finally Over ; Kiss Kiss ; Red Rocker ;
Falling Asleep and Waking Up ;
What Life's All About ;
Got Them CDs Babe, Thanks a Bunch ;
JW Construction ; Love.

Too Darn Hot ;
Change My Ways ;
Luck Be A Lady feat James Morrison ;
Steppin' Out With My Baby (Irving Berlin) ;
L-O-V-E ;
Falling in Love ;
Someone Knows ;
My Foolish Heart ;
My Ship ;
Witchcraft ;
When I Fall in Love ;
Overjoyed ;
Earlybird ;
Learning to Unlove You.

Ellis-Bextor Sophie /
Shoot from the hip
PL/3443
muzyka klubowa
pop

Nowa płyta jest udoskonaloną wersją
poprzedniej – nowe dźwięki, nowe
doświadczenia, nowa fryzura, ale w tym
wszystkim ta sama Sophie – prowokująca,
niepokojąca i elegancka. Taka, jaką pokochali
fani na całym świecie.
źródło: http://muzyka.onet.pl/sophie-ellis-bextor-shoot-from-thehip/ 2017.06.28

PL/3442

Kult /
Wstyd
rock alternatywny

Kult to coś więcej niż zespół, Kult to niemal
przedsiębiorstwo. Album zawiera muzykę mniej
gitarową, chociaż nadal osadzoną w rocku.
Nieco lżejszą i spokojniejszą. Dwanaście
numerów jest tak dopieszczonych aranżacyjnie i
produkcyjnie, że momentami wynoszą Kultową
muzykę na zupełnie inny poziom. Wiele
numerów zaskakuje jazzowymi inklinacjami.
Muzyka zyskała na głębi i przestrzeni, nadal jest
jednak całkiem Kultowa. Słychać, że panowie
się tym razem naprawdę postarali.

Mixed up world ;
I won’t change you ;
Nowhere without you ;
Another day ;
Party in my head ;
Love it is love ;
You get yours ;
The walls keep saying your name ;
I am not good at not getting what I want ;
Hello, hello.

Jeśli będziesz tam ;
Madryt ;
To nie jest kraj dla starszych ludzi ;
Wstyd ;
Cisza nocna ;
Dwururka ;
Bezbronni w furii ;
Odejdę ;
To nie jest zbrodnia ;
Pęknięty dom (część 1) ;
Pęknięty dom (część 2) ;
Apokalipsa.

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/kult-wstyd-recenzja/
5l7e7h/ 2017.06.28

PL/3441

The car is on Fire /
The car is on fire
rock

Popularny "Czerwony album" - ta zdecydowanie
kompaktowa (trwająca równe 35 minut) płyta
brzmi witalnie i świeżo – taką stylistyką nie
operował w Polsce chyba nikt inny. Płyta jest
pełna precyzyjnie, niemal matematycznie
skonstruowanych i jednocześnie bardzo
chwytliwych piosenek.
źródło: http://www.polskieradio.pl/6/244/Artykul/356684,
Niedoskonale-klasyki-The-Car-Is-On-Fire-recenzja / 2017.06.28

No one got hurt, fortunately ;
Miniskirt ;
Scarlett O’Hara ;
Cranks ;
Ellinor ;
At this time ;
(Escape, escape) ;
Miss Nevada ;
Sexy flawless waitress rules ;
16 days & 16 nights ;
Break up with Him (The Break-Up-Song) ;
Sell Sell Sell ;
Expect Some Hatred.

PL/3440

Jopek Anna Maria
Gonzalo Rubalcaba
Minione
jazz
soul

PL/3439

Rezerwat /
Dotykaj
rock

Dziś z Anną Marią Jopek przyglądamy się
historii polskiego tanga, sięgamy do atmosfery
międzywojennego teatru, muzyki żydowskiej i
amerykańskiej. To nie tylko podróż w czasie, ale
też – a może przede wszystkim – w głąb
najskrytszych uczuć.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/anna-maria-jopek-igonzalorubalcaba-minione-recenzja/edd8hl / 2017.06.08

Legendarna grupa, przez złośliwców nazywana
zespołem jednego przeboju, powraca z nowym
albumem, który udowadnia, że Rezerwat nadal
ma coś do powiedzenia w dziedzinie rockowych
brzmień. Nie brak tu lirycznych ballad, a także
cięższych klimatów, które uwidaczniają się w
energetycznych utworach. Album jest dowodem
na to, że na takie powroty zdecydowanie warto
czekać. Chociażby po to, by znów przenieść się
w niezwykły klimat epoki skórzanych ramonesek
i stawianych „na cukier” fryzur.

Twe usta kłamią ;
Kogo nasza miłość obchodzi ;
Co nam zostało z tych lat ;
Nie wierzę ci ;
Besame mucho ;
Co nam zostało ...(Wybrzmienie) ;
Pokoik na Hożej ;
To ostatnia niedziela ;
Misteczko Bełż ;
Nie wierzę... ;
Rebeka.

Fortepiany ;
Armia Boga ;
Zostaw zapach swój ;
Tylko dotykaj ;
Jestem ulicą ;
Miliony słońc ;
Twoje czary ;
Łagodnie ;
Moja Lolita ;
Podrzucę małpie banana ;
Niedźwiedź - brat z krainy bolszewików ;
Zaopiekuj się mną.

źródło: http://niezalezna.pl/79677-rezerwat-powrot-po-30-latach /
2017.06.08

PL/3438

Młynarski Wojciech /
Strasznie lubię Cię
piosenko
piosenka polska
poezja śpiewana

CD 2:
Niedziele na Głównym ;
W co się bawić? ;
Po co babcie denerwować ;
Przyjdzie walec i wyrówna ;
Układanka ;
Ballada o maratonie pływackim : Sopot - Puck ;
Tak Jak Malował Chagal ; Róbmy swoje ;
Podchodzą Mnie Wolne Numery ;
Róbmy swoje ; Diatryba ; Kuplety O Cyrku ;
Piosenka tonącego ; Ballada O Szachiście ;
Ballada o dwóch koniach.
44 Na Wcześniej ; Szpital Wstrętny ;
Deszcze W Zielone Gramy ; Siwieję ;

CD 1:
Jesteśmy na wczasach ;
Polska miłość ; Obiad rodzinny ;
Tupot białych mew ; Światowe życie ;
Dziewczyny, badźcie dla nas dobre na wiosnę ;

Bynajmniej ; Weź Pan siekierkę ;
Jeszcze w zielone gramy ;
Żniwna dziewczyna ; Szajba ;
Ballada o Dzikim Zachodzie ;
Przedostatni walc ; Och, Ty w życiu ;
Moje ulubione drzewo ;
Nie mam jasności w temacie Marioli ;
Fruwa Twoja marynara ;
Och, to był szał, gdy Duduś grał ;
Rap w sprawie diety.

PL/3437

Hyży Grzegorz /
Momenty
pop

O czym jest najnowsza płyta Grzegorza
Hyżego? O miłości, a jakżeby inaczej. Czyli o
tym, o czym jest 90 procent piosenek na
świecie. Jednak artysta pokazuje się na tym
albumie jako dobrze dobierający słowa
romantyk. Momentami jest pesymistycznie, a
momentami bardziej optymistycznie. Ale
przecież chodzi tu o tytułowe Momenty . Miłość w
ujęciu Hyżego to istna huśtawka emocjonalna.
W 12 utworach można wyczuć wrażliwość
artysty, która na pewno pomogła mu w
stworzeniu tego albumu.

Noc i dzień ;
Jutro jest dziś ;
O Pani! ;
Say ;
Niech pomyślą, że to ja ;
Brak ;
Ratuj ;
To jeszcze nie koniec ;
Losing Game ;
Mayday ;
Droga ;
Ocean ;
Pod wiatr.

źródło: http://allaboutmusic.pl/grzegorz-hyzy-momenty-2017recenzja-doroty-kutnik/ 2017.06.05

PL/3436

Domagała Paweł /
Opowiem Ci o mnie
pop

Debiutancki album uzdolnionego artysty był
zaskoczeniem i długo wyczekiwanym
longplayem. Płyta jest delikatna i lekka
muzycznie, tekstowo dotyka ważnych życiowych
tematów, jak wiara, miłość, nadzieja i
przebaczenie. Artysta dzieli się ze słuchaczem
swoim życiem, chwilami, których doświadczył,
emocjami, problemami. Wszystkie teksty mają
jednak tzw. liryczne „ja”, które pozwala
utożsamiać się z „bohaterem” utworów, związać
się z nim bliżej.

Zuza ;
Hiob ;
Gdybyś była ;
Nie zdejmuj rąk ;
Opowiem ci o mnie ;
Szczęście ;
Jestem tego wart ;
Nie okalecz mnie ;
Warszawa ;
Tu i teraz.

źródło: https://wybieramkulture.pl/recenzja-pawel-domagalaopowiem-ci-o/ 2017.06.05

PL/3435

Bovska /
Pysk
pop

Autorka "Kaktusa", jednego z najpopularniejszych singli
minionego roku, który chodził za nami wszędzie - w radio, w
telewizji, absolutnie wszędzie - otrzymała spory kredyt
zaufania od publiczności. Teraz udowadnia, że nie jest
artystką jednego sezonu, piosenkarką, której nagle udało się
zdobyć popularność, z którą nie wie co zrobić. Druga płyta
pokazuje, że nic tu nie zadziało się przypadkiem, pomysłów
bynajmniej nie brakuje, a fala popularności pozwala jej
popłynąć daleko poza ramy popowych przebojów. Album
wypełniają kompozycje wymykające się kompletnie
jednoznacznemu zaszufladkowaniu i oscylują na granicy
dance’u, popu, melorecytowanej poezji.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/bovska-pyskrecenzja/cxee41/ 2017.05.31

Kosmodrom ;
Smog, lastriko ;
Ciemno ;
Pysk ;
Firanka ;
Wek ;
Cyrk ;
Nie dzielę na dwa ;
Haj ;
Autoreset ;
Lubię ;
Kaktus FOX Remix .

Zawiałow Daria /
A kysz!
PL/3434
pop
rock

Pierwsza część zestawu ma bardziej popowy charakter – a
decydują o tym pomysłowe aranżacje, łączące gitarowe
brzmienia z nowoczesną elektroniką. W efekcie piosenki te
mają lekko skandynawskie brzmienie, uwodząc
ekscytującym połączeniem nieco chłodnych brzmień z
wokalną zmysłowością. W drugiej części zestawu do głosu
dochodzą mocniejsze i mroczniejsze dźwięki. Tym razem
więcej słychać tu angielskich i amerykańskich wpływów.
Mimo tego dosyć wyraźnego podziału na dwa segmenty,
płyta nie sprawia wrażenia niespójnej. Te dwie odsłony
muzyki Darii Zawiałow spaja jej efektowny wokal.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/daria-zawialow-a-kyszrecenzja/v52fk7/ 2017.05.31

PL/3433

Kroke /
Traveller
muzyka klezmerska

Tytuł najnowszej płyty zespołu z krakowskiego
Kazimierza inspirującego się muzyką
klezmerską i żydowską odwołuje się do podróży,
w której muzycy są już od 25 lat. Jako ulubieńcy
Spielberga, Petera Gabriela, Nigela
Kennedy'ego i Anny Marii Jopek przemierzyli
kawał światu. To były podróże w głąb kultur, nie
tylko muzycznych i tych rozumianych bardziej
dosłownie. Dziś więc występują przed nami jako
podróżnicy zawijający na chwilę do portu, by
opowiedzieć co widzieli, słyszeli i co przeżyli...

Malinowy chruśniak ;
Kundel bury ;
Skupienie ;
Miłostki ;
Lwy ;
Chameleon ;
Nie wiem gdzie jestem ;
Król LuL ;
Pistolet ;
Noce ukryte ;
Niemoc.

Lone Traveller ;
Maleta Llena De Sonrisas ;
Memories ;
Piosenka ;
Le Cadeau ;
Renechanson ;
Summer In The Bottle ;
Mirar ;
L'adieu ;
No More Secrets .

źródło: http://etnosystem.pl/slucham/10166-otwarcie-na-drugiegoczlowieka-kroke-traveller-recenzja/ 2017.05.31

Dlaczego "La La Land" tak zachwyca?

La La Land
PL/3432
muzyka filmowa

Po pierwsze, daje nadzieję i ciekawie opowiada
o miłości. To nie jest historia, w której wszystko
toczy się idealnie. Choć momentami bajkowy,
pokazuje, że prawdziwe życie nie zawsze
wygląda tak, jak je sobie wyobrażaliśmy. Po
drugie Emma Stone i Ryan Gosling są
wyśmienitą parą. Są zabawni, złośliwi wobec
siebie, ale i tak po prostu romantycznie w sobie
zakochani...
źródło: http://www.spidersweb.pl/rozrywka/2017/01/20/la-la-landrecenzja/ 2017.05.31

Another day of sun (La la land cast) ;
Somene the crowd ;
Mia & Sebastian’s theme ;
A lovely night ;
Herman’s habit ;
City of stars ;
Planetarium ;
Summer montage ;
City of stars ;
Star a fire ;
Engagement party ;
Audition ;
Epilogue ;
The end ;
City of stars.

PL/3431

Wyszkoni Ania /
Jestem tu nowa
pop

W przekonaniu, że życie jest w porządku, Anna
Wyszkoni utwierdziła nas pięć lat temu. Dzisiaj
powraca z zupełnie nowym, odważnym materiałem,
przy czym nowy, a właściwie nowa – to słowo-klucz.
Mówi, że opowiadanie o muzyce to jak tańczenie o
literaturze. Album inny od poprzednich – bardziej
nowoczesny, zarówno w warstwie stricte muzycznej,
jak i pod względem efektów specjalnych... Jedno jest
pewne – poznaliśmy Anię Wyszkoni od innej strony,
dzięki czemu każdy z nas zyskał swobodę wyboru, w
jakim repertuarze chce jej słuchać.
źródło: http://allaboutmusic.pl/anna-wyszkoni-jestem-tu-nowa2017-recenzja-jonatana-paszkiewicza/ 2017.05.31

Cohen Leonard /
You Want It Darker
PL/3430
ballada
poezja śpiewana

T"I'm ready, my lord" śpiewa Cohen w utworze tytułowym,
który jako pierwszy zapowiadał nowy krążek. Wymowa tej
wspaniałej kompozycji, jednej z najlepszych w twórczości
wokalisty, od początku była oczywista. Podobnie jak reszta
albumu, 14 w dorobku Kanadyjczyka, skupionego na
tematach religijnych i ostatecznych. 82-letni artysta żegnał
się ze światem w najlepszy możliwy sposób - nagrywając
nową muzykę - ale mimo wszystko trudno było zakładać, że
prawdziwe, nieodwołalne rozstanie nastąpi tak szybko.
Ledwie trzy tygodnie od premiery "You Want It Darker" stał
się muzycznym testamentem, a jego przesłanie nabrało
dodatkowego wymiaru i pełnego znaczenia.

Oszukać Los ;
Nie Chcę Cię Obchodzić ;
Mimochodem ;
Zanim To Powiem ;
Cisza Tak Dobrze Brzmi ;
Do Góry Nogami ;
Z Bezsennej Nocy W Jasny Dzień ;
Senne Popołudnie ;
Jestem Tu Nowa ;
Napisy Końcowe ;
Oszukać Los.

You want it darker ;
Treaty ;
On the level ;
Leaving the table ;
If I didn’t have your love ;
Travelling light ;
Steer your way ;
String reprise/Treaty.

źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenzje/ 21814leonard-cohen-you-want-it-darker.html/ 2017.05.31

PL/3429

Larsson Zara /
So Good
pop

Od czasów ABBY raz za razem ze Skandynawii wypływa
jakaś kolejna gwiazda popu. Zara Larsson jest jednak
wyjątkowym przypadkiem. W ojczyźnie zrobiło się o niej
głośno, kiedy mając zaledwie 10 lat wygrała szwedzki "Mam
talent". Za tak błyskawiczną karierę w tak młodym wieku
trzeba było jednak Zarze zapłacić wysoką cenę. Dwa lata
temu piosenkarka zaczęła udzielać kontrowersyjnych
wywiadów, w których ostro wypowiadała się o mężczyznach.
"So good" nie daje odpowiedzi o prawdziwe oblicze Larsson.
Okładka albumu ocieka seksem, w kilku piosenkach
gościnnie rymują znani raperzy, którzy, jak wiadomo,
traktują kobiety raczej przedmiotowo, w tekstach nie brak
miłosnych wyznań i erotycznych sugestii.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/zara-larsson-so-goodrecenzja/9dh4eg/ 2017.05.31

What They Say ;
Lush Life ;
I Would Like ;
So Good (feat. Ty Dolla $ign) ;
TG4M ;
Only You ;
Never Forget You (feat. Mnek) ;
Sundown feat. Wizkid ;
Don't Let Me Be Yours ;
Make That Money Girl ;
Ain’t My Fault ;
One Mississippi ;
Funeral ;
I Can’t Fall In Love Without You ;
Symphony – clean Bandit feat. Zara Larsson
(Bonus Track).

Depeche Mode /
Spirit
PL/3428
pop
rock

Zgodnie z oczekiwaniami zachodnich krytyków,
Depeche Mode próbują przeanalizować obecną
sytuację polityczną na świecie. Stąd pełen
rezygnacji i smutku nastrój większości albumu.
Brzmi to dosyć mało wiarygodnie w ustach
milionerów, niemających nic wspólnego z
problemami szarego człowieka ze Wschodu czy
nawet z Zachodu. Epickie ballady na pewno
świetnie sprawdzą się na koncertach...
źródło: http://muzyka.onet.pl/rock/depeche-mode-spiritrecenzja/myzv6l/ 2017.05.23

PL/3427

Metallica /
Hardwired… to self
destruct
heavy metal

Udało się Metallice nagrać najlepszą płytę od
1991 r. Nowy materiał to spojrzenie przez zespół
wstecz na swoją karierę i oddanie ducha
przeszłości w poszczególnych utworach.
Metallica pozostała wierna własnej tradycji, ale
jednocześnie niejako zdefiniowała siebie na
nowo. Thrashowi królowie wrócili na tron.
źródło: http://www.antyradio.pl/Muzyka/Recenzje/ MetallicaHardwired-To-Self-Destruct-11782/ 2017.05.23

PL/3426

Sheeran Ed /
Divide
pop

O rodzinnym mieście, dziewczynie z irlandzkiego
zespołu, złamanej nodze. O kobiecie
najsilniejszej ze wszystkich znanych mu ludzi, o
radości, o gościu wydającym pięćset funtów na
dżinsy, o obserwowaniu eks na Instagramie. O
cenie sławy i radzie, którą otrzymał od ojca. Ed
Sheeran na swojej trzeciej płycie dodaje i mnoży
tematy, pozornie będąc tym samym zwykłym
facetem, kolegą z sąsiedztwa, którym był, zanim
to wszystko się zaczęło...
źródło: http://muzyka.interia.pl/recenzje/news-recenzja-edsheeran-divide-dziel-i-rzadz,nId,2365492/ 2017.05.23

Going Backwards ;
Where's the Revolution ;
The Worst Crime ;
Scum ;
You Move ;
Cover Me ;
Eternal ;
Poison Heart ;
So Much Love ;
Poorman ;
No More (This is the Last Time) ;
Fail.

CD 1:
Hardwired ;
Atlas, Rise! ;
Now that we're dead ;
Moth into Flame ;
Dream no more ;
Halo on fire.
CD 2:
Confusion ;
ManUNkind ;
Here comes revenge ;
Am I Savage?
Murder One '
Spit out the bone.

Eraser ;
Castle On The Hill ;
Dive ;
Shape Of You ;
Perfect ;
Galway Girl ;
Happier ;
New Man ;
Hearts Don't Break Around Here ;
What Do I Know? ;
How Would You Feel (Paean) ;
Supermarket Flowers.

PL/3425

Red Hot Chili Peppers
/
The getway
rock

Album może się podobać lub nie, ale pewne jest
to, że Red Hot Chili Peppers po 33 latach
działalności nadal uwielbiają iść pod prąd i na
swoim jedenastym albumie zaskakują jak nigdy
dotąd. To płyta bardzo zróżnicowana, a
równocześnie momentami zlewająca się w jedną
całość; funkowa i energetyczna, a za chwile
usypiająca; brzmiąca świeżo, a zarazem
kojarząca się z poprzednimi dokonaniami
Papryczek; eksperymentalna, ale czasami
zagrana zbyt bezpiecznie.
źródło: http://muzyka.onet.pl/rock/red-hot-chili-peppers-thegetaway-recenzja/v47b3x/ 2017.06.13

PL/3424

Grzeszczak Sylwia /
Tamta dziewczyna
pop

Tym krążkiem piosenkarka zarówno samej
sobie, jak i innym wokalistom z rodzimego rynku
muzycznego, podbiła poprzeczkę wysoko.
Ciężko wybrać jeden czy dwa najlepsze utwory z
płyty, ponieważ każdy ma w sobie coś
wyjątkowego, czego nie ma poprzedni.
źródło: http://allaboutmusic.pl/sylwia-grzeszczak-tamtadziewczyna-2016-recenzja-pawla-markiewicza-spr/ 2017.06.13

PL/3423

Curly Heads /
Ruby dress skinny
dog
rock

Curly Heads ze swoim albumem pojawiają się w
momencie, w którym bardzo potrzebujemy
autentycznego gitarowego grania. Ta płyta to
zbiór opowieści. Kobiety, o których śpiewa
Podsiadło, mogłyby być postaciami z życia
mojego, twojego, czy tej smutnej dziewczyny z
tramwaju. W piosenkach szukam prawdy i krwi "wyszedłem na łąkę, zdeptałem stonkę" robi mi
niewiele z naciskiem na nic, natomiast poetyka
złości, tęsknoty i pożądania, jaką prezentują
Curly Heads, trafia w punkt.
źródło: http://muzyka.onet.pl/alternatywa/recenzja-curly-headsruby-dress-skinny-dog/x2wg3/ 2017.06.13

The getway ;
Dark necessities ;
We turn red ;
The longest wave ;
Goodbye angels ;
Sick love ;
Go robot ;
Feasting on the flowers ;
Detroit ;
This ticonderoga ;
Encore ;
The hunter ;
Dreams of a samurai.

All for you ;
Tamta dziewczyna ;
California ;
Dla dorosłych ;
Jesień ;
Kumple ;
Ocieplenie ;
Żyj na medal ;
Bezdroża (feat. Mateusz Ziółko) ;
Czy to nie jest piękne?

Love again ;
Reconcile ;
Ruby dress skinny dog ;
Diadré ;
Till you got me ;
Burning down ;
Housecall ;
Noadvice ;
Midnight crash ;
Synthlove ;
M.A.B.

Chylińska Agnieszka
Forever child
PL/3422
rock
muzyka elektroniczna

Niekoronowana królowa polskiego rocka po
siedmiu latach powróciła z nowym albumem,
choć może to powrót ze znaczniej głębiej
osadzonego okresu? Charyzmatyczna
wokalistka stępiła drapieżne rockowe pazury i
rozstała się z buntem, przekreślając
równocześnie grubą krechą swoją wrażliwość w
ramach zespołu O.N.A.Chylińska przestała być
Chylińską, stała się popularną piosenkarką,
która zamiast zaczęła wybaczać podłym
ludziom.

Klincz ;
Borderline ;
Rozpal ;
Jak dawniej ;
Królowa łez ;
Kcacnl ;
Mona Liza twoich snów ;
Zostaw ;
Fajerwerk ;
Kiedy przyjdziesz do mnie.

źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenzje /21690agnieszka-chylinska-forever-child.html/ 2017.06.13

Ellis-Bextor Sophie /
Familia
PL/3421
disco
pop

Zośka po folkowym "Wanderlust" znów prze ku
bardziej tanecznym brzmieniom. Mamy więc do
czynienia z numerami, które swobodnie łączą w
sobie mainstreamową rozrywkę z elementami
folkowymi, elektroniką, barokowym popem
przywodzącym na myśl Florence Welch, czy
wreszcie (i to te najbardziej udane numery)
funkiem i disco.
źródło: http://muzyka.interia.pl/recenzje/news-recenzja-sophieellis-bextor-familia-przyjemnostka-na-koniec,nId ,2265217/
2017.06.13

PL/3420

Hey /
Błysk
rock

Praca gitar na ostatnich "Hejach" jest dość
oszczędna a "Błysk", choć wyraźnie przywraca
ten instrument do życia, to co najlepsze lokuje w
głosie Kasi Nosowskiej.To rozwiązanie, w
połączeniu z subtelnymi elektronicznymi
wstawkami, i nową, trochę zaskakującą
zimnofalową twarzą zespołu jest interesujące, a
miejscami wręcz zachwycające.
źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenzje /20767hey-blysk.html/ 2017.06.13

Wild forever ;
Death of love ;
Crystallize ;
Hush little voices ;
Here comes the rapture ;
Come with us ;
Cassandra ;
My puppet heart ;
Unrequited ;
The saddest happines ;
Don't shy away.

Błysk ;
Szum ;
Ku słońcu ;
Prędko, prędzej ;
2015 ;
Dalej ;
Hej hej hej ;
I tak w kółko ;
Cud ;
Historie.

PL/3419

Kozidrak Beata /
B3
pop

Biegnij tak bez granic, biegnij tak, żeby nic nie
stracić – śpiewa na swej nowej płycie solowej
(była) wokalistka Bajmu. I rzeczywiście: śledząc
ostatnie miesiące z jej życia, ma się wrażenie,
że postanowiła ona w ciągu roku nadrobić
wszystko to, co odpuściła w ciągu ostatnich
trzydziestu lat. A piosenki z "B3" w niemal
efektowny sposób oddają ten gorączkowy okres
w życiu gwiazdy.
źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/beata-b3-recenzja/yjjf3p/
2017/06.13

PL/3418

Linkin Park /
Road to revolution
rock

Zapis koncertu z 29 czerwca 2008 z Milton
Keynes National Bowl. Na krążkach znajdują się
ich największe przeboje. Bardzo zróżnicowana
pod względem klimatów jakie się przewijają.
Niektóre kawałki tętnią energią, inne są bardziej
spokojne i wyciszone. Świetnie się słucha, nie
wpędza w rutynę dzięki czemu nie ma się
wrażenia, że piosenki się zlewają.
źródło:http://www.empik.com/road-to-revolution-live-at-milton-keyneslinkin-park,prod5510235,muzyka-p/ 2017.02.06

Donatan /
Równonoc
PL/3417
rap
hip hop

"Równonoc" Donatana jest to jeden z najbardziej
interesujących i charakterystycznych projektów
muzycznych ostatnich lat a zarazem pierwsza w
historii płyta trwale wiążąca muzykę słowiańską
z hip-hopem.
Źródło:http://www.empik.com/rownonocdonatan,p1056761462,muzyka-p/ 2017.02.06

Bingo ;
Upiłam się tobą ;
Nie kochaj mnie ;
Niebiesko-zielone ;
Obok nas ;
Słońce na dłoni ;
Blizny ;
Ruchome wydmy ;
Zamek z piasku ;
Drugie dno ;
Letni wiatr.

One step closer ; From the inside ;
No more sorrow ; Given up ;
Living from you ; Hands held high ;
Leave out all the rest ; Numb ;
The litle things give you away ;
Breaking the habit ;
Shadow of the day ;
Crawling ; In the end ;
Pushing me away ;
What I've done ; Numb/Encore;
Jigga what/Faint;

Wstęp;
Słowianin;
Budź się;
Z samym sobą;
Nie lubimy robić;
To jest takie nasze;
Z dziada pradziada;
Będą cię nienawidzić;
Szukaj jej tu;
Niespokojna dusza;
Pij wódkę;
Słowiańska krew;
Jestem stąd - jestem sobą;
Noc Kupały;
Zew;
Niech obdarzy - niech obrodzi.

Michael

Ścieżka dźwiękowa do filmu Michael.

muzyka filmowa

Źródło:https://www.amazon.com/Music-Motion-Picture-MichaelSoundtrack/dp/B002KWKHSQ 2017.02.06

PL/3416

Phenomenon

Ścieżka dźwiękowa do filmu Fenomen.

muzyka filmowa

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenomen_(film_1996) 2017.02.07

Onar /
Przemytnik emocji

Raper na płycie tworzy zarysy świata widzianego z
własnej perspektywy. Głównym celem jest skłonienie
słuchacza do refleksji, od pierwszej, aż do ostatniej
minuty. Brzmienie pozostało raczej surowe, mocno
klasyczne. Onar zadbał o to, by każda jego linijka nie
była przypadkowa i tworzyła kolejny element
układanki świadczącej o dojrzałości "Przemytnika
Emocji". Wieloletnie doświadczenie pozwoliło mu na
swobodne operowanie słowem i osiągnięcie z góry
zamierzonych celów.

PL/3415

PL/3414

hip hop

źródło:http://www.empik.com/przemytnik-emocjionar,p1100630791,muzyka-p/ 2017.02.07

Through your hands (Don Henley);
I don't care if you love me anymore (The
Mavericks);
Chain of fools (Aretha Franklin);
Bright side of the road (Van Morrison); Heaven
is my home (Randy Newman with Valerie
Carter);
The spider and the fly (Kenny Wayne Shepherd
featuring James Cotton);
Feels like home (Bonnie Raitt);
What a wonderful world (Willie Nelson);
Love God (Al Green);
Sittin' by the side of the raod (Andie
MacDowell);
Spirit in the sky (Norman Greenbaum).

Change the world (Eric Clapton);
Dance with life : the brilliant light (Bryan Ferry);
Crazy love (Aaron Neville feat. Robbie
Robertson);
Corinna (Taj Mahal);
Have a little faith in me (Jewel);
I have the touch (Peter Gabriel);
Piece of Clay (Marvin Gaye);
Para donde vas (The Iguanas);
Misty blue (Dorothy Moore);
A thing going on (J.J. Cale);
The orchard (Thomas Newman).

To jest już moje ;
Przemytnik emocji ;
Już ex jest ;
Bilet w ręce ;
Miejsce w oparach absurdu ;
Ceglane ściany ;
Puste ;
Od dna ;
Na wysypisku śmieci ;
Halo Ziemia!?!? ;
Przez wizjer ;
Piękny dzień.

PL/3413

Rihanna /
Talk that talk
pop

Talk That Talk – szósty album studyjny
barbadoskiej piosenkarki Rihanny. Muzycznie
album łączy ta sama wena co Loud. Talk That
Talk zawiera elementy popowe, R&B, a także
dubstep, muzykę electroniczną i house.
Lirycznie płyta opowiada o miłości, seksualności
i inicjacji.
Wydawnictwo dostało
wiele pozytywnych komentarzy od krytyków,
którzy chwalili odejście od mrocznych tematów.
źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Talk_That_ Talk/ 2017.02.07

Pezet /
Muzyka rozrywkowa
PL/3412
hip hop
rap

Muzyka rozrywkowa - pierwszy solowy album
polskiego rapera Pezeta przygotowany wspólnie
z producentem Szogunem. Jego tytuł oddaje
klimat piosenek, które są zdecydowanym
odejściem od trueschoolowej estetyki
poprzednich, nagranych z Noonem płyt ku
muzyce klubowej.
źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_rozrywkowa_(album)/
2017.02.07

PL/3411

My chemical romance
/
May death never stop
you
rock
pop

You da one ;
Where have you been ;
We found love (feat. Calvin Harris) ;
Talk that talk (feat. Jay-Z) ;
Cockiness (Love it) ;
Birthday cake :
We all want love ;
Drunk on love ;
Roc me out ;
Watch n' learn ;
Farewell.

#1 ;
Halo ;
Na tym osiedlu (gość. Onar).
Lubię ;
Nie tylko hit na lato ;
Pezet jak... ;
Niegrzeczna (gość. Wdowa);
Noc i dzień (gość. Małolat, Fame District); Mam
ten styl ;
Pornogwiazdy (gość. 2cztery7);
Lojalność? ;
Sexmisja (gość. Kali);
Czterdzieściprocent (gość. Mes);
Takie jak ty (gość. Wdowa);
Gdyby miało nie być jutra.

Fake your death ;
Kompilacja najlepszych utworów zespołu My
Honey, this mirror isn't big enough for the twoof
Chemical Romance, wydana rok po jego
us ;
rozwiązaniu. Fani zespołu będą mieli możliwość
Vampires will never hurt you ; Helena ;
dokonania wyboru pomiędzy bardzo
You know what they do to guys like us in prison ;
atrakcyjnymi wydaniami albumu.
I'm not OK (I promise) ;
Kolekcja podsumowuje kilkunastoletnią
The ghost of you ;
działalność zespołu, którego punk-popowe
Welcome to the black parade ;
Cancer ; Mama ; Teenagers ;
brzmienie z gotyckim odcieniem zaskarbiło mu
Famous last words ;
legion fanów na całym świecie.
źródło:http://www.empik.com/may-death-never-stop-you-limitededition-2lp-dvd-my-chemical-romance,p1094249874,muzyka-p/
2017.02.07

Na na na ; Sing ; Planetary (Go!) ;
The kids from yesterday ;
Skylines and turnstiles ;
Knives/Sorrow ; Cubicles.

PL/3410

Przemyk Renata /
Ya hozna

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

rock

PL/3409

Xxanaxx /
FWRD
muzyka elektroniczna

XXANAXX od początku balansował między
muzyką alternatywną a tą bardziej przystępną,
popową właśnie. Członkowie duetu przyznają, że
na „FWRD” przechylają szalę w tę drugą,
bardziej przystępną stronę. Do tanecznej
klubowej elektroniki znanej już z ich
dotychczasowych dokonań, tym razem dodają
inspiracje muzyką soul, R&B i hip-hopem.
źródło:http://www.empik.com/fwrd-limitowana-edycja-z-autografemxxanaxx,p1124550987,muzyka-p/ 2017.02.07

The twilight saga /
PL/3408
muzyka filmowa

„Księżyc w nowiu” jest kontynuacją sagi o
wampirach, która rozpoczęła się wraz z
ekranizacją powieści „Zmierzch” autorstwa
Stephanie Meyer. Autorem muzyki jest francuski
kompozytor Alexandre Desplat. Desplat w
swoich kompozycjach doskonale oddaje klimat
wampirzego love story malując dźwiękami
opowieść o pragnieniach, tęsknotach i wiecznej
miłości.
źródło:http://www.empik.com/the-twilight-saga-new-moon-the-scorevarious-artists,prod32810019,muzyka-p/ 2017.02.07

Yaho zna ;
Babę zesłał Bóg ;
Tortury ;
Top ;
Samolot rozbił się przed startem ;
Makijaż twarzy ;
Kochaj mnie jak wariat ;
Prinsówna ;
Hiszpańskie dzwonki ;
Protest dance ; Ob.ereck.

Leaves And Petals;
Nie znajdziesz mnie;
Sweetly Bitter;
Superbwoy;
Pod paznokciami;
Meltdown;
Lekcja Upadania;
Liquid Love;
Pseudoephedryne;
Kup mi;
Blakk Blood;
Give U The World.

New Moon; Bella Dreams;
Romeo & Julie; Volturi Waltz;
Blood Sample; Edward Leaves;
Werewolves; I Need You;
Break Up;
Memories of Edward;
Wolves v. Vampire;
Victoria; Almost a Kiss;
Adrenaline; Dreamcatcher;
To Volterra;
You’re Alive; The Volturi;
The Cullens; Marry Me, Bella;
Full Moon.

Lambert Adam /
For you entertainment
PL/3407
pop
rock

Kariera Adama Lamberta nabrała kosmicznego
tempa od momentu zdobycia przez niego 2
miejsca w bijącym za oceanem rekordy
oglądalności programie TV ‘American Idol’.
Album prezentuje bardzo eklektyczny styl.
Wspaniale brykuje zarówno w popie, rocku jak i
muzyce klubowej.
źródło:http://www.empik.com/for-your-entertainment,p
1053450909,ebooki-i-mp3-p/ 2017.02.07

PL/3406

Szpak Michał /
Byle być sobą
pop

Wokalista przedstawia swoje dotychczasowe
doświadczenia, zachwycając niesamowitym
głosem oraz zaskakując dojrzałością
emocjonalną i muzyczną.
Oprócz wyjątkowego wokalu Michała płyta
przykuwa uwagę bogatym i zróżnicowanym
instrumentarium, a także nowoczesną stylistyką,
wymykając się próbom klasyfikacji gatunkowej.
Album zawiera 12 utworów.
źródło:http://www.empik.com/byle-byc-soba-reedycja-szpakmichal,p1125341085,muzyka-p/ 2017.02.07

Przemyk Renata /
Andergrant
PL/3405

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

pop
rock

Music again ;
For your entertainment ;
Whataya want from me ;
Strut ; Soaked ;
Sure fire winners ;
A loaded smile ;
If I had you ;
Pick u up ; Fever ;
Sleepwalker ;
Aftermath ;
Broken open ;
Time for miracles ;
Master plan ;
Down the rabbit hole ;
Voodoo ; Can't let you go.

Real hero ;
Byle być sobą ;
Rosanna ;
Bo życie takie jest ;
Tic tac clock ;
What a shame ;
Upaść, ale wstać ;
Znika cały mrok ;
Color of your life ;
Ostatni zakręt ;
Jesteś bohaterem ;
Such is life.

Rabbit Polka I ;
Listonosz z niebios ;
Zmrok ; Renata 1 ;
Mój aniele ;
Rozamunda ; Renata 2 ;
Andergrant ;
Nie udawaj że ;
Aż po grób ;
Zero (Odkochaj nas) ;
Dogonić kota ; Renata 3 ;
Każdy trochę jest potrzebny ;
Bo jeśli tak ma być ;
Rabbit Polka II.

Noon, Pezet /
Muzyka klasyczna
PL/3404
hip hop
rap

Re-edycja klasycznego i poszukiwanego
obecnie albumu hiphopowego z 2002 roku.
Spotkanie Noona i Pezeta zaowocowało
ciekawym materiałem. Przez niespełna 40 minut
ten pierwszy podtrzymuje opinie, że jest
świetnym producentem, a były MC z projektu
Płomień 81 potwierdza klasę utalentowanego
rapera. Krążek "Muzyka klasyczna" powstawał
przez prawie rok, dzięki czemu otrzymujemy
płytę niemal dopieszczoną w detalach.
źródło:http://www.empik.com/muzyka-klasyczna-pezetnoon,prod59210081,muzyka-p 2017.02.08

Bach Johann
Sebastian /
PL/3403

Koncerty
branderburskie
muzyka klasyczna

PL/3402

Przemyk Renata /
Mało zdolna
szansonistka
rock

Zbiór sześciu koncertów orkiestrowych Johanna
Sebastiana Bacha, ofiarowanych margrabiemu
Brandenburgii Christianowi Ludwigowi w 1721, a
skomponowanych prawdopodobnie w latach
1718-1721.

To Tylko Ja;
Re-fleksje;
5-10-15 (gościnnie Mes);
Bez Twarzy;
Seniorita (Gorąca Krew);
Slang;
Zimnafuzja (gościnnie Fokus);
Wibracja 03;
Rap Robię (gościnnie Grammatik, Małolat);
Ukryty w Mieście Krzyk;
Te Same Dni, te Same Sny (gościnnie Ash);
Mantra (Bonus Track);
Siedem Dni (Bonus Track).

Koncert F-dur BWV 1046 ;
II Koncert F-dur BWV 1047 ;
VI Koncert B-dur BWV 1051.

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncerty_brandenburskie
2017.02.08

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

SchizoRenia ;
Moja moc ;
Co to będzie ;
Szmaciana ;
Mało zdolna szansonistka ;
Problemów nigdy nie ma bo ;
Kiedy jak nie teraz ;
Przegwizdane ;
Mały poeto jestem kobietą ;
Nie ty to ktoś.

PL/3401

Linkin Park /
Meteora
rock

Meteora to jedno z ciekawszych wydawnictw
Linkin Park. Ostra, energetyczna, do płyt takich
jak ta zawsze wraca się z wielką przyjemnością i
sentymentem. Świetne, mocne brzmienie gitar
zawsze było mocną stroną Linkin Park, a
Meteora szczególnie daje zawsze mnóstwo
pozytywnych wibracji.

źródło:http://www.empik.com/szukaj/produkt?q=meteora&qtype=basic
Form 2017.02.09

Pezet /
Radio Pezet
PL/3400
hip hop
rap

Płyta inspirowana jest sceną brytyjską, muzyką
grime i dubstepem, ale przede wszystkim jest
potężną dawką świetnego rapu.
Album promowały do tej pory dwa single: „Co
mam powiedzieć” oraz „Noc jest dla mnie” z
gościnnym udziałem Fokusa.

Źródło:http://www.empik.com/radio-pezet-produkcja-sidney-polakpezet,p1053201932,muzyka-p/ 2017.02.09

The twilight saga /
PL/3399
muzyka filmowa

Muzyka do najnowszej, trzeciej już części sagi
Zmierzch zatytułowanej „Eclipse”. Wśród
wykonawców między innymi Muse z singlowym
utworem “Neutron Star Collision”, The Black
Keys, Florence And The Machine oraz Dead
Weather. Wersja limitowana płyty zawiera dwa
bonusowe utwory. Film nakręcony na podstawie
bestsellerowej serii książek autorstwa Stephanie
Meyer.
źródło:http://www.empik.com/eclipse-the-twilight-saga-variousartists,prod57691442,muzyka-p/ 2017.02.09

Foreword ;
Don't stay ;
Somewhere I belong ;
Lying from you ;
Hit the floor ;
Easier to run ;
Faint ;
Figure.09 ;
Breaking the habit ;
From the inside ;
Nobody's listening ;
Session ; Numb.

Radio Pezet 01 ;
P-Z ;
Co mam powiedzieć ;
Ten dzień minie ;
Radio Pezet 02 ;
Brutto czy netto ;
Na pewno ;
Rock'n’roll ;
Radio Pezet 03 ;
Noc jest dla mnie;
Radio Pezet 04 ;
Charlie sheen;
Radio Pezet 05 ;
Killa kela Pezet's greatest hits ;
Fakty ludzie pieniądze ;
Dj Panda Skit .
Metric - Eclipse (All Yours)
Muse - Neutron Star Collision (Love is Forever)
The Bravery – Ours
Florence + The Machine - Heavy In Your Arms
Sia - My Love 6. Fanfarlo – Atlas
The Black Keys - Chop And Change
The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire
Beck and Bat For Lashes - Let's Get Lost
Vampire Weekend - Jonathan Low
UNKLE - With You In My Head (Feat. The Black
Angels)
Eastern Conference Champions - A Million Miles An
Hour
Band of Horses - Life On Earth
Cee Lo Green - What Part Of Forever

Howard Shore - Jacob's Theme

Indica /
A way away
PL/3398
pop
rock

A Way Away – piąty album fińskiego zespołu
Indica. Jest to pierwszy album grupy w języku
angielskim, zawiera on angielskie wersje
piosenek z poprzednich albumów. Album został
wydany w wielu wersjach: CD, CD+DVD
źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/A_Way_Away/ 2017.02.09

Eldo /
27
PL/3397
hip hop
rap

Czwarty album solowy polskiego rapera Eldo.
Artysta mówi o swoich nagraniach, że jest to
"płyta dla ludzi, którzy lubią hip hop, nie dla
niedzielnych słuchaczy chcących pobujać się na
domówce z koleżankami z gimnazjum. Klimatem
na pewno blisko tej płycie do Eterni. Jest
surowa i mocna tekstowo ".
źródło:http://allegro.pl/eldo-27-okazja-i6701037131.html 2017.02.09

PL/3396

The Cure /
Japanese whispers
rock

Japanese Whispers to płyta zawierająca
wcześniej wydane single The Cure: "Let's Go to
Bed", "The Walk" i "The Lovecats"
źródło:http://www.empik.com/japanese-whispers,p1090447450,ebookii-mp3-p 2017.02.09

Islands Of Light;
Precious Dark;
Children Of Frost;
Lilja's Lament;
In Passing;
Scissor, Paper, Rock;
A Way Away;
As If;
Straight And Arrow;
Eerie Eden;
Outside In (Bonus).

Co słychać? ;
27 ; Szyk ;
Noc rap samochód;
Noc;
Zamieć prawdę pod Dywan ;
Krew pot sperma i łzy;
Dzieciństwo ;
I'm in love ;
Styl flow Oryginalność ;
Dany drumz gra funk ;
Ferajny ; Spacer ;
Są rzeczy których chciałbym nie pamiętać ;
Więcej ; Koniec.

Let's go to bed ;
The dream ;
Just one kiss ;
The upstairs room ;
The walk ;
Speak my language ;
La ment ;
The lovecats.

PL/3395

Nikelback /
Dark horse

Jedna z najlepszych płyt Nickleback. Niektóre
kawałki są bardzo dynamiczne i ostre jak na
przykład Next Go Round. Inne bardziej spokojne
jak This Afternoon. Jednak wszystkie brzmią
genialnie. Kawał dobrego rockowego grania.

rock
Źródło:http://www.empik.com/dark-horsenickelback,prod4840012,muzyka-p 2017.02.09

Hole /
Nobody"s daughter
PL/3394
rock

Wielki powrót Courtney Love! Po latach wzlotów
i upadków królowa grunge i rock’n’rollowa
skandalistka nr 1 udowadnia, że jest artystką z
krwi i kości. Nowa płyta jest połączeniem
grunge’owej estetyki z typową dla Courtney Love
zadziornością. Nobody’s Daughter
zdecydowanie uciera nosa wszystkim tym,
którzy Courtney Love widzieli wyłącznie jako
żonę sławnego męża.
źródło:http://www.empik.com/nobody-s-daughter-plhole,prod57083191,muzyka-p 2017.02.09

The rasmus /
Black roses
PL/3393

rock

Siódmy album fińskiej grupy The Rasmus.
Tytuł nowego albumu, „The Black Roses", to z
jednej strony oczywiste nawiązanie do rockowej
tradycji z jakiej wyrośli muzycy, a z drugiej ukłon
w stronę fanów...„Nasi fani zawsze rzucają nam
róże na koncertach, powiedział wokalista grupy
Lauri.

źródło:http://www.empik.com/black-roses-therasmus,prod4240276,muzyka-p/ 2017.02.09

Something in your mouth ;
Burn it to the ground ;
Gotta be somebody ;
I'd come for you ;
Next go round ;
Just to get high ;
Never gonna be alone ;
Shakin' hands ;
S.E.X. ;
If today was your last day? ;
This afernoon.

Nobody's daughter ;
Skinny little bitch ;
Honey ;
Pacific coast highway ;
Samantha ;
Someone else's bed ;
For once in your life ;
Letter to god ;
Loser dust ;
How dirty girls get clean ;
Never go hungry (bonus track).

Livin'in a world without you ;
Ten black roses ;
Ghost of love ;
Justify ;
Your forgiveness ;
Run to you ;
You got it wrong ;
Lost and lonely ;
The fight ;
Dangerous kind ;
Live forever.

Paktofonika /
Kinematografia
PL/3392
hip hop
rap

"Mamy po 20 lat. Przed sobą cały świat. Przed
sobą cały życia szmat..." - oto cytat z utworu
"Chwile ulotne", odzwierciedlający sytuację, w
jakiej znaleźli się Rahim i Fokus - członkowie
zespołu Paktofonika. Kapelę założyli wspólnie z
Magikiem - znanym wcześniej z grupy Kaliber
44, który odszedł z tego świata śmiercią
tragiczną tydzień po premierze debiutanckiej
płyty tria, "Kinematografia".
źródło:http://www.empik.com/kinematografiapaktofonika,136060,muzyka-p/ 2017.02.09

LP /
Death Valley
PL/3391
pop
rock

Piosenki LP piszą się niemalże same, jak na
"Death Valley". Laura tylko umiejętnie pomaga
im się narodzić.Wypracowaliśmy wspaniałą
energię, dzięki czemu udało nam się zachować
spontaniczność utworów" - mowi wolkalistka LP
Laura Pergolizzi.
Źródło:http://www.empik.com/death-valley-lp,p1129102721,muzyka-p/
2017.02.09

Na mocy paktu ;
Priorytety ;
Gdyby... ; Ja to ja ;
Powierzchnie tnące ;
ToNieMy ;
Popatrz ;
Chwile ulotne ;
WC ; Nowiny ;
Nie ma mnie dla nikogo ;
Jestem Bogiem ;
Lepiej być nie może ;
Rób co chcesz ;
W moich kręgach,
Clio.

Muddy waters ;
Lost on you ;
Strange ;
Death valley ;
Other people ;
Lost on you (live session).

