PL/3095

Farna Ewa /
Cicho
pop

Ewa Farna zdecydowanie lepiej wypada w nieco
bardziej klimatycznych wykonaniach. Pokazuje co
potrafi w świetnym, akustycznym coverze Urszuli
("Dmuchawce Latawce Wiatr") czy też w autorskim
"La La Laj". Te piękne partie wokalne nawet z
tekstem, który wcale nie urzeka, dają tej płycie
pewien urok i bronią to co (jeszcze) niedoskonałe
lub to, co jest wyskokiem młodości, który w
późniejszych latach kariery będzie odbijał się
czkawką. Myślę, że jest w Ewie pewien potencjał,
jakaś nuta świeżości ale żeby nagrać coś lepszego,
trzeba po prostu dorosnąć.

Cicho ;
La La Laj ;
S.O.S.!
Pomocy! ;
Ogień we mnie ;
Poznasz mnie, bo to ja ;
Nie będziesz sam ;
W niespełnieniu ;
Już dorośnij! ;
Kto to jest? ;
Dokąd nas niesie ;
Śmiej się ;
Dmuchawce, Latawce, Wiatr.

źródło:http://www.cgm.pl/recenzje,4393,ewa_farna_
cicho,article.html/ 2013.02.15

PL/3094

Zucchero /
Chocabeck
pop

Na nowej płycie Zuccero, zatytułowanej
"Chocabeck" znalazło się 11 piosenek. Materiał na
album był nagrywany w Los Angeles, Bolgheri we
Włoszech oraz w Londynie. Tytuł nowego albumu
Zucchero "Chocabeck" to powiedzenie, które
zaczerpnął od swojego ojca. "Gdy jako dziecko
pytałem go czy jest coś do jedzenia, zamiast
odpowiedzieć, że nic, mówił: »Jest tylko
chokabeck«. Przez lata myślałem, że musi to być
coś niezwykle pysznego."
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/zuccherochocabeck,136734,plyta.html/ 2013.02.15

PL/3093

Farna Ewa /
EWAkuacja
pop

Trzeci album iekwestionowanej gwiazdy młodego
pokolenia. Znajduje się na niej 12 melodyjnych, ale
nadal rockowych piosenek skomponowanych
specjalnie dla niej oraz 2 bonusy - piosenka z filmu
Camp Rock 2 oraz kompozycja Chopina
zaśpiewana w specjalnym projekcie gry.
źródło: http://merlin.pl/EWAkuacja_EwaFarna/browse/product/4,825583.html/ 2013.02.18

Un soffio caldo ;
Someone else's tears ;
Soldati nella mia città ;
È un peccato morir ;
Vedo nero ;
Oltre le rive ;
Un uovo sodo ;
Chocabeck ;
Alla fine ;
Spicinfrin boy ;
God bless the child.

Ewakuacja ;
Maska ;
Bez łez ;
Król to Ty ;
Kto więc da ? ;
Nie jesteś wyspą ;
Polowanie no motyle ;
Uwierzyć ;
Zwiodę cię ;
Wyrwij się ;
Nie przegap ;
Deszcz ;
Beatiful day ;
nie zmieniajmy nic.

PL/3092

Umer Magda /
Noce i sny
piosenka śpiewana

Jest to listopadowa opowieść o listopadowym życiu
listopadowej kobiety. A gdyby ktoś zapytał do
czego jest mi ona potrzebna? - odpowiedziałabym
– do szczęścia i do nieszczęścia. A największym
moim marzeniem jest, aby do szczęścia i do
nieszczęścia była potrzebna również moim
słuchaczom... To utwory smutne ale piękne. O
jesieni życia. O miłości i samotności. O potrzebie
ocalenia wspomnień. O przemijaniu, przeciwko
któremu daremnie jesteśmy, o poszukiwaniu Boga.
Będzie także wielkim podziękowaniem za Nie. O
wielkiej miłości do życia. Zachwytem nad
cudownymi chwilami. Chciałabym, żeby pomagała
ludziom, którym jest za smutno...

Jak zatrzymać tę chwilę ;
Ocalić od zapomnienia ;
Artysty smutny walc ;
Luna srebrnooka ;
Wszystko dla Twej miłości ;
Walc z filmu Noce i dnie ;
O miłość ; Miłość w Portofino ;
Już nigdy ; Szkoda róż ;
Ach Panie, Panowie ;
Miłość do panny przedwojennej ;
Życie nie stawia pytań ; Najcichszy tekst ; Kołysanka dla
babci ;
Śnie, który uczysz umierać człowieka ; Kołysanka z filmu
Rosemary's Baby.

źródło: http://www.teatrpolonia.pl/magda-umer-noceisny/
2013.02.20

PL/3091

Star Guar Muffin /
Szanuj
reggae

Star Guard Muffin to młody energiczny zespół
reggae, mieszający utwory rootsowe z
nowoczesnym brzmieniem dancehall. Wokalista
zespołu Kamil Bednarek jest jednym z
największych odkryć jednej z edycji "Mam Talent"
w TVN. Na płycie znajdzie się jedenaście
autorskich utworów oraz dwa covery.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/star-guard-muffinszanuj,106955,plyta.html/ 2013.02.20

PL/3090

Kult /
MTV Unplugged
rock

Zapis koncertu o tym samy tytule w warszawskim
"Och-Teatrze". Legendarna grupa zaprezentowała
swoje największe przeboje w wersji akustycznej.
Niby nic prostszego, a jednak Kult zaskoczył
wyjątkowymi aranżacjami oraz ciekawym doborem
piosenek... Kult udowodnił, że jeszcze polska
scena rockowa nie zginęła, póki oni żyją. Chciałoby
się więcej takich koncertów w naszym kraju
słuchać i oglądać.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/rock/kult-mtvunplugged,1,4627272,recenzja.html/ 2013.02.20

Dancehall queen ;
Sometimes ;
Pół żartem ;
O muzyce reggae ;
12 W górę ręce ;
SGM United ;
Dokąd zmierza ten świat ;
Ganja trip ;
Nikt o tym nie wie ;
Szanuj ;
Pamiętaj ;
Tears in heaven.

CD 1: Jeźdźcy ; Umarł mój wróg ;
1932 Berlin ; Dziewczyna się bała pogrzebów ;
Maria ma syna ; Czarne słońca ;
Mędracy ; W czarnej urnie ; Post ;
Nie dorosłem do swych lat ; Tan.
CD 2: Zastanówcie się sami ; Szantowy ;
Bliskie spotkania 3 stopnia ;
Jeśli zechcesz odejść-odejdź ; Arahja ;
Gdy nie ma dzieci ; Zegarmistrz światła ;
Brooklyńska rada żydów ;
Komu bije dzwon czyli piosenka o Szczocie ;
Celina ; Baranek ; Mieszkam w Polsce ;
Sowieci ; 100 lat.

PL/3089

Duffy /
Endlessly
pop

Jones Norah /
Featuring
PL/3088
pop
soul

Druga płyta królowej retro! To kilka
ponadczasowych historii o skomplikowanej miłości
wyśpiewanych przy dźwiękach, blues'a, soulu i
funky.
źródło: http://merlin.pl/Endlessly_Duffy/browse/product/
4,825658.html#fullinfo/ 2013.02.20

Utwory obejmują całą karierę artystki, począwszy
od jednej z jej najwcześniejszych sesji
nagraniowych w 2001 roku, po najnowsze dzieło.
W efekcie album piosenkarki stanowi jakby zapis
historii równoległej do jej własnych czterech płyt,
których sprzedaż na całym świecie przekroczyła 40
milionów egzemplarzy. Współpraca z
różnorodnymi artystami ukazuje niesamowitą
muzyczną wszechstronność Jones. Od jazzu po
muzykę country, hip-hop, aż po rock.

My boy ;
Too hurt to dance ;
Keeping my baby ;
Well well well ;
Don`t forsake me ;
Endlessly ;
Breath away ;
Lovestruck ;
Girl ;
Hard for the heart.

Love me ; Virginia moon ;
Turn them ; Baby it's cold outside ;
Bull rider ; Ruler of my heart ;
The best part ; Take off your cool ;
Life is better ; Soon the new day ;
Little Lou, ugly Jack, prophet John ;
Here we go again ; Loretta ;
Dear John ; Creepin' in ; Court & Spark ;
More than this ; Blue bayou.

źródło: http://merlin.pl/Featuring-Norah-Jones_NorahJones/browse/product/4,812587.html#fullinfo/ 2013.02.20

PL/3087

CD 1: Is there anybody out there? ; In the flesh ;
The happiest days of our lives ; Another brick in the wall
(part I & II) ; Echoes ; Hey you ; Run like hell ; Waiting for
the worms ; Set the controls
for the heart of the sun ; Money ; The thin ice ; Mother ;
Empty spaces ; Don't leave me now ; On the run.

Pink Floyd /
Greatest hits
covered
rock
źródło: http://www.amazon.co.uk/Pink-Floyd-Greatest-HitsCovered/dp/B0045U3AJ4/ 2013.02.20

CD 2: Shine on you crazy diamond ;
Goodbye blue sky ; Comfortably numb ;
Young lust ; One of these days ; Us and them ; Learning
to fly ; Vera ; Jugband blues ;
One of my turns ; Careful with that axe eugene ;
The trial ; Another brick in the wall (part II) (house remix) ;
Another brick in the wall (part II) (radio remix) ; Another
brick in the wall (part II) (dub remix).

PL/3086

PL/3085

Grechuta Marek /
40 piosenek

Zestaw największych przebojów Marka Grechuty.
Wydawnictwo zawiera 40 utworów artysty.

poezja śpiewana

Źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/marek-grechuta-40piosenek,136706,plyta.html/ 2013.02.20

Farna Ewa /
Sam na sam

Debiutancki album bardzo uzdolnionej, młodziutkiej
wokalistki polskiego pochodzenia, laureatki
Czeskiego Słowika w kategorii "Objawienie roku",
która w 2006 roku brawurowo wygrała program
"Szansa na sukces" z piosenkami Jacka Cygana.
Pierwszy singiel Ewy Farnej podbija już polskie
stacje radiowe i telewizje muzyczne - serca tysięcy
czeskich fanów zostały zdobyte przez uroczą
obecnie nastolatkę już dawno temu...

pop

źródło: http://merlin.pl/Sam-na-sam-Jewelcase_EwaFarna/browse/product/4,567121.html#fullinfo/ 2013.02.20

PL/3084

Williams Robbie /
In and out of
consciousness
pop

CD 1 (znany...): Tango Anawa ; Serce ;
Niepewność ; Wesele ; Twoja postać ; W dzikie wino zaplątani ;
Piosenka ; Zadymka ; Będziesz moją panią ; Nie dokazuj ; Chodźmy /
Świecie nasz ; Korowód ;
Ocalić od zapomnienia ; Dni, których nie znamy ; Jeszcze pożyjemy ;
Gdziekolwiek ; Gdzieś w nas ;
Godzina miłowania ; Świat w obłokach ; Wiosna ? ach to ty.
CD 2 (...i mniej znany): Kantata ; Niebieski młyn ; Wędrówka ; Może
usłyszysz wołanie o pomoc ;
Krajobraz z wilgą i ludzie ; Pewność ; W pochodzie dni i nocy ; Igła ;
Na szarość naszych nocy ; A więc to nie tak ; Pamięci wierszy ;
Nieoceniona ; Miłość drogę zna ;
Takiej miłości nam życzę ; Tajemniczy uśmiech ;
Krajobraz pełen nadziei ; Pieśń wigilijna ;
Pieśń dla ludzi plonów ; Żyj tą nadzieją ;
Najdłuższa pora dnia.

Razem sam na sam ;
Tam gdzie nie ma dróg ;
Kotka na gorącym dachu ;
Bez Ciebie ;
Chwytaj dzień ;
Zamknij oczy ;
Zamek ze szkła ;
L.A.L.K.A. ;
Nie chce sie bać ;
Ja chce spać ;
Tam gdzie Ty.

39 dowodów na to, że Robbie Williams jest jedną z
CD 1: Shame ; Heart and I ; You Know Me ;
najjaśniej świecących gwiazd na popowym
Bodies ; Morning Sun ; She's Madonna ;
firmamencie. Przykładny mariaż ciężkiej pracy i
Lovelight ; Rudebox ; Sin Sin Sin ;
talentu. Williams osiągnął rzadki status jednego z
Advertising Space ; Make Me Pure ; Tripping ;
najlepszych wykonawców na żywo. I to nie tylko
Misunderstood ; Radio ; Sexed Up ; Something Beautiful ;
wśród niezbyt wymagających konsumentów
Come Undone ; Feel ; Mr. Bojangles.
codziennej rozrywki! Brzmi jak historia brzydkiego
kaczątka? Trochę tak, tyle, że to wszystko się
CD 2: I Will Talk and Hollywood Will Listen ;
wydarzyło naprawdę, a album jest tego dowodem i Somethin' Stupid ; The Road To Mandalay ; Eternity ; Let
świetnym przykładem jednocześnie. Dwie dekady
Love Be Your Energy ; Supreme ; Kids ; Rock DJ ; It's
imponującej kariery za nim, co dokumentuje trzeci
Only Us ; She's the One ; Strong ; No Regrets ;
już zestaw the best of.
Millennium ; Let Me Entertain You ; Angels ; South of the
Border ; Lazy Days ; Old Before I Die ;
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/pop/robbie-williams-inFreedom ; Everything Changes.
and-out-of-consciousness,1,4665465,recenzja.html/ 2013.02.20

Usta, usta
PL/3083

pop
muzyka filmowa

Motörhead /
The Wörld is yours
PL/3082
hard rock
rock and roll

Straight To...Number One (Touch And Go). Girls Just Wanna Have
Fun (Cyndi Lauper). USG (Łukasz Targosz).
Radość o poranku (Sonia Bohosiewicz). Just Might Fall In Love (Eria
Płyta z największymi przebojami muzycznymi
Fachin / Caron Nightingale / Lou Bartolomucci). Jungle Drum
pochodzącymi z filmu pod tym samym tytułem
(Emiliana Torrini). Unbelivable (EMF). I'm So Excited (The Pointer
Sisters). Hugo, po prostu Hugo (Łukasz Targosz). Przeprowadzka
przypomina wyjątkowe chwile z ekranu, zarówno te
(Łukasz Targosz). Be One (Greg Hatwell / Marc Lane). Trudne
wzruszające jak i te, które rozbawiły do łez.
Rozmowy (Łukasz Targosz). Pod Twoim Oknem (Paweł Wilczak).
Digging Graves (Rebeca Pronsky). Music To Watch Girls By (Andy
źródło: http://merlin.pl/Usta-Usta-OST_SonyWilliams).
Music/browse/product/4,792494.html/ 2013.02.20
Teach Me Tiger (April Stevens). O Ela ! (Chłopcy Z Palcu Broni). Les
Champs-Elysees (Joe Dassin).
Hands Of Time (Groove Armada).

10 głęboko zastanawiających utworów,
świadczących o nieograniczonej mocy tego
znanego na całym świecie trio. To zbiór jak dotąd
najbardziej udanych, najważniejszych kawałków
Motormusic. Utwory z płyty mają przypomnieć
wszystkim, że nigdy nie wolno zaprzestawać
kwestionowania czy rezygnować z krytycznego
podejścia do społeczeństwa, które przy każdej
nadarzającej się okazji jest gotowe przeżuć cię i
wypluć.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/motrhead-the-wrldis-yours,136607,plyta.html/ 2013.02.20

Adams Bryan /
Bare bones
PL/3081
pop
rock

Born to lose ;
I know how to die ;
Get back in line ;
Devils in my head ;
Rock'n'roll music ;
Waiting for the snake ;
Brotherhood of man ;
Outlaw ;
I know what you need ;
Bye bye bitch bye bye.

Płyta została zarejestrowana na żywo w trakcie
You've been a friend to me ; Here I am ;
trasy koncertowej artysty. Wypełniło ją 20 utworów
I'm ready ; Lets make a night to remember ;
kanadyjskiego wokalisty w wersjach akustycznych It ain't a party (If you can't come round) ; (Everything I do)
wybranych z całej trzydziestoletniej kariery. Bryan
I do it for you ;
Adams: Pomysł na te koncerty zrodził się, już w
Cuts like a knife ; Please forgive me ; Summer of 69 ;
2008. Chciałem wrócić do takiego skromnego
Walk on by ;
grania, bo wszystkie moje piosenki rodziły się w
Cloud number nine ; It's only love ; Heaven ; The right
pustym pokoju, jedynie przy akompaniamencie
place ; The way you make me feel ; Only thing taht looks
gitary akustycznej.
good on me is you ; You're still beautiful to me ;
źródło: http://www.universalmusic.pl/artysci.id_1704.
a_dyskografia/ 2013.02.20

Straight from the heart ;
I still miss you... a little bit ; All for love.

PL/3080

It's The Most Wonderful Time Of The Year ;
Music To Watch Girls By ;
Can't Get Used to Losing You ; Moon River ;
Can't Take My Eyes Off You ;
On The Street Where You Live ;
Up, Up And Away ; House Of Bamboo ;
Happy Heart ; Born Free ; Spooky ;
The Impossible Dream ; Unchained Melody ;
Can't Help Falling In Love ; Something Stupid ; Raindrops
Keep Falling On My Head ;
I Think I Love You ; The Look Of Love ;
We've Only Just Begun ; It's So Easy ;
Wives and Lovers ; Days Of Wine And Roses ; Stranger
on the Shore ; Solitaire ;
May Each Day.

Williams Andy /
The very best of
Andy Williams
jazz

PL/3079

Bieber Justin /
My worlds
pop

CD 1: One time ; Baby ;
Justin Bieber to piętnastoletni Kanadyjczyk, który One less lonely girl ; Down to earth ; U smile ; Stuck in the
dzięki umieszczanym na YouTubie filmom ze
moment ; Favorite girl ; That should be me ; Never say
swoimi wykonaniami piosenek Ushera, Chrisa
never ; Pray ; Somebody to love remix ;
Browna czy Stevie Wandera zyskał ogromną
Never say never ; Somebody to love.
popularność. Nowe, dwupłytowe wydawnictwo. Na
pierwszej płycie znalazły się remiksy oraz
CD 2: One time ; Favorite girl ;
akustyczne wersje jego wielkich hitów, drugi krążek
Down to earth ; Bigger ; One less lonely girl ;
zawiera album "My Worlds".
First dance ; Love me ; Common denominator ;
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/justin-bieber-myworlds-the-collection,136736,plyta.html/ 2013.02.20

Baby ; Somebody to love ; Stuck in the moment ;
U smile ; Runaway love ; Never let you go ;
Overboard ; Eenie meenie ; Up ; That should be me.

Smolik Andrzej /
Smolik [2010]
PL/3078
jazz
chill out

Na swojej czwartej autorskiej płycie Smolik
ponownie zaprosza nas w swój muzyczny świat.
Króluje powolne tempo, urzekające smyki, a
przede wszystkim wyjątkowe głosy oraz delikatne,
cudownie ciepłe i soczyste melodie, od których już
po pierwszym przesłuchaniu nie można się
uwolnić. Każda z dziesięciu piosenek w albumie to
oddzielna historia. Opowieści interpretowane są
przez zaproszonych wokalistów. Album muzycznie
otula i kołysze, działa jak antystresowa terapia –
wystarczy poddać się nastrojowi i popłynąć w świat
tych pięknych dźwięków...

S.O.S. songs feat. Gaba Kulka ;
Not always happy feat. Joao T. de Sousa ;
Memotion feat. Mika Urbaniak ;
Forget me not feat. Emmanuelle Seigner ;
V girl feat. Victor Davies ;
Never sing the love songs feat. Kasia Kurzawska ;
Piratsong feat. Sqbass ;
Fades away feat. Natalia Grosiak ;
A fotografia feat. Joao T. de Sousa ;
L.O.O.T.T. feat. Kev Fox.

źródło: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20101026/ROZRYWKA01/887609735/ 2013.02.20

PL/3077

Evora Cesaria /
Cesaria Evora &...

Znana na całym świecie ambasadorka
pochodzącego z Wysp Zielonego Przylądka stylu
muzycznego "morna" przygotowała pierwszy w
swojej dyskografii zbiór duetów z artystami, z
którymi miała okazję współpracować podczas
nagrywania sprzedanych w milionach egzemplarzy
swoich wcześniejszych płyt. Znajdują się tu
akcenty francuskie, brazylijskie, kubańskie,
hiszpańskie, włoskie, portugalskie, amerykańskie,
a także dwa duety z Polski: z Kayah i Dorotą
Miśkiewicz .
źródło: http://merlin.pl/Cesaria-Evora-Eco-Style_CesariaEvora/browse/product/4,824900.html#fullinfo/ 2013.02.21

PL/3076

Furtado Nelly /
The best of Nelly
Furtado
pop

Pierwsza składanka największych przebojów
kanadyjskiej wokalistki. Znajdują się także
dodatkowo trzy nowe piosenki. Krążek
podsumowuje pierwszą dekadę zdumiewającej,
pełnej sukcesów kariery Nelly.
źródło: http://muzyka.wp.pl/rid,590918,title,The-Best-Of-NellyFurtado,plyta.html?ticaid=1101ae/ 2013.02.21

Sodade (feat. Bonga) ; Moda Bo (feat. Lura) ;
E Doce Morrer No Mar (feat. Marisa Monte) ;
Elle chante (feat. Bernard Lavilliers) ; Africa Nossa (feat.
Ismael Lo) ; Yamore (feat. Salif Keita) ;
Lagrimas Negras (feat. Compay Segundo) ;
Quel Casinha (feat. Adriano Celentano) ;
Negue (feat. Chucho Valdes) ; Regresso (feat. Caetano
Veloso) ; Embarcaçao (feat. Kayah) ;
Um Picelada (feat. Dorota Miśkiewicz) ; Historia De Un
Amor (feat. Tania Libertad) ; Tiempo y Silencio (feat.
Pedro Guerra) ; Crepuscular Solidao (feat. Bonnie Raitt) ;
Ausencia (feat. Goran Bregovic) ;
Mae Pa Fidje (feat. Teofilo Chantre) ; Sodade (feat.
Eleftheria Arvanitaki) ; Negue (feat. Caetano Veloso).

I'm Like A Bird ; Turn Off The Light ;
.... On The radio (Remember The Days) ;
Fotografia (feat. Juanes) ;
Powerless (Say What You Want) ; Try ;
Forca ; Promiscuous (feat. Timbaland) ;
Maneater ; Say It Right ;
All Good Things (Come To An End) ;
In God's Hands ;
Broken Strings (feat. James Morrison) ;
Broken Strings (feat. James Morrison) ;
Girlfriend In The City ; Night Is Young ;
Stars ; Manos Al Aire ; Crazy.

Ania 60/70
PL/3075

soul
jazz
disco

To dwupłytowe wydawnictwo nie jest typową
składanką, ten wyjątkowy album został
przygotowany przez Anię Dąbrowską i jest zbiorem
jej fascynacji i inspiracji ostatnich lat. Zawiera
nagrania, które odcisnęły swoje piętno na
piosenkarce, kojarzonej głównie ze stylem retro.
źródło: http://merlin.pl/Ania-60-70_Jazzboy/
browse/product/4,814043.html/ 2013.02.21

PL/3074

Cafe Luna 3 :
Hiszpańska podróż
folk

Płyta emanuje słonecznym klimatem, nasycona
gitarami i bogactwem dźwięków, wypełnia
gorącymi emocjami. Dobór utworów skupiony jest
wokół hiszpańskich produkcji z ostatnich lat. Dzięki
temu kompilacja stanowi przekrój przez to, co na
chwilę obecną w muzyce Hiszpanii warte uwagi. To
wyraz świeżości i nowego wymiaru iberyjskiej
piosenki. Doskonale widać, jak muzyka tego
regionu podróżuje i ewoluuje. Utwory oscylują
pomiędzy popem, latino, reggae i tradycyjnym
śpiewem z basenu Morza Śródziemnego. Poczuć
wakacje na płycie? Żaden problem!
źródło: http://merlin.pl/Cafe-Luna-Hiszpanska-podroz-vol3_Luna/browse/product/4,818106.html#fullinfo/ 2013.02.21

PL/3073

KT Tunstall /
Tiger suit
muzyka klubowa

Pro-ekologiczna Tunstall zaczęła nagrywać wersje
demo piosenek na Tiger Suit (tytuł zainspirowany
snem) w zasilanym energią słoneczną domowym
studio. Tunstall opisuje nowy materiał jako
"naturalne techno" (połączenie organicznej
instrumentacji z elektronicznym, tanecznym
charakterem).
źródło: http://merlin.pl/Tiger-Suit_KTTunstall/browse/product/4,801277.html#fullinfo/ 2013.02.21

CD 1: What's going on (Marvin Gaye). Never never gonna give ya up
(Barry White). Use me (Bill Withers). In the ghetto (Elvis Presley).
Wichita Lineman (Glen Campbell). Just to keep you satisfied (The
Monitors). Midnight and you (Solomon Burke). Walk on the wild side
(Lou Reed). The beat goes on (Buddy Rich). Mellow yellow
(Donovan). Hard to handle (Patti Drew). Dancing in the street (The
Mamas & The Papas). I can't help myself (Sugar pie honey bunch)
(The Four Tops). (Sittin' on) The dock of the bay (Otis Redding).
Sunny (Jose Feliciano).
CD 2: Be thankful for what you've got (Ania). Love to love you baby
(Donna Summer). The ghetto (Donny Hathaway). Papa wasa Rolling
Stone (The Temptations). Don't let me be misunderstood (Santa
Esmeralda starring Leroy Gomez).

La Lola (Cafe Quijano) ;
Na Habra Nadie En El Mundo (Concha Buika) ;
Me Fui (Bebe) ;
Sopeton (Dusminguet) ;
Una Noche Con Arte (El Arrebato) ;
Bellas (Canteca De Macao) ;
Esta Noche (Nena Daconte) ;
Una Violinista En Tu Tejado (Melendi) ;
La Novia De Marinero (La Cabra Mecanica) ;
Candela (Beatriz Luengo) ;
Reina De Los Angelotes (Huecco) ;
Poderlo Todo (Zentric).

Uummannaq Song ;
Glamour Puss ;
Push That Knot Away ;
Difficulty ;
Fade Like A Shadow ;
Lost ;
Golden Frames ;
Come On, Get It ;
(Still A) Weirdoe ;
Madame Trudeaux ;
The Entertainer.

PL/3072

Shakira /
Oral Fixation - vol. 2
pop

Nowa edycja ostatniej anglojęzycznej płyty
kolumbijskiej piosenkarki, niekwestionowanej
gwiazdy muzyki pop, autorki tekstów wzbogacona
o dwa utwory oraz aktualny singel z
towarzyszeniem Wyclefa Jeana z The Fugees (ze
slynnym już zawołaniem Wyclefa "Shakira,
Shakira!"). Obowiązkowa płyta na każdą
wakacyjną imprezę!
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/shakira-oralfixation-vol-2,104036,plyta.html/ 2013.02.21

PL/3071

Deep Purple /
Hit collection
rock

PL/3070

Shakira /
Fijación oral - vol. 1

Hity prekursorów hard rocka i heavy metalu!
źródło: http://www.weltbild.pl/hit-collection_p10628139.html/
2013.02.21

Shakira ma już na koncie ponad 25 milionów
sprzedanych płyt, a teraz powraca z nowym
dziełem, które ukaże się w dwóch częściach.
Pierwszy album jest hiszpańskojęzyczny. Fani
znajdą tu 10 utworów i dwa remiksy.

pop
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/shakira-fijacionoral-vol-1,104038,plyta.html/ 2013.02.21

How do you do ;
Illegal ;
Hips don't lie ;
Animal city ;
Don't bother ;
The day and the time ;
Dreams for plans ;
Hey you ;
Your embrace ;
Costume makes the clown ;
Something ;
Timor ;
La Tortura (bonus).

Smoke On The Water ;
Highway Star ;
Child In Time ;
The Battle Rages On ;
Woman From Tokyo ;
Love Conquers All ;
King Of Dreams ;
The Aviator ;
Anya ;
Perfect Strangers ;
Fortuneteller.

En Tus Pupilas ;
La Pared ;
La Tortura ;
Obtener Un Sí ;
Dia Especial ;
Escondite Inglés ;
No ;
Las De La Intuición ;
Dia De Enero ;
Lo Imprescindible ;
La Pared (Versión Acústica) ;
La Tortura (Shaketon Remix).

Ferry Bryan/
Olympia
PL/3069
pop
rock

To coś więcej niż po prostu dobra płyta. Sporo tutaj
świeżych brzmień i wspaniałych kontrastów.
Produkcja muzyczna całości jest bardzo
wysmakowana, głos Ferry’ego (wokalisty Roxy
Music) jakby się nie zmieniał i do tego
otrzymujemy naprawdę dobre teksty. „Olympia” to
dziesięć inteligentnych i świetnie skrojonych
piosenek zmieszczonych w pięćdziesięciu
minutach. Idealna płyta popowa. A dobrego,
mocnego popu nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza w
ostatnich latach, bo wbrew pozorom powstaje dużo
zwyczajnego chłamu.

You can dance ;
Alphaville ;
Heartache by numbers ;
Me oh my ;
Shameless ;
Song to the siren ;
No face, no name, no number ;
Bf bass (Ode to Olympia) ;
Reason or rhyme ;
Tender is the night.

źródło: http://artrock.pl/recenzje/50867/ferry_bryan_
olympia.html/ 2013.02.26

PL/3068

Markowska Patrycja
/
Patrycja Markowska
pop

Swoją piątą płytę artystka przekornie zatytułowała
po prostu „Patrycja Markowska”, ewidentnie chcąc
podkreślić, że w muzycznej ekstraklasie jest to jej
debiut... Trudno wywalczony awans trzeba
utrzymać... nie ma na tej płycie miejsca na
eksperymenty czy kompromisy. Melodie ładne, i
teksty niegłupie, a refreny śpiewa się przez całą
salę... to naprawdę bardzo, bardzo udana płyta.
źródło: http://merlin.pl/Patrycja-Markowska_PatrycjaMarkowska/browse/product/4,812866.html?gclid=CIjJtseQ1LU
CFQtY3godjAcAUA#fullinfo/ 2013.02.26

PL/3067

Swift Taylor /
Speak now
pop

"Powiedzenie czegoś właściwego, we właściwym
momencie jest czymś tak ważnym, że większość z
nas zaczyna się wahać, by nie powiedzieć czegoś
złego w niewłaściwym momencie. Ale ostatnio
zaczęłam się najbardziej obawiać, że nic nie uda
mi się powiedzieć . Te piosenki złożone są ze słów,
których nie zdążyłam wypowiedzieć we właściwym
czasie. Są jak otwarte listy. Każdy napisany jest z
myślą o innej osobie - by przekazać im to, co
chciałam powiedzieć im osobiście ." - tak Taylor
mówi o bardzo osobistej płycie.
źródło: http://merlin.pl/Speak-Now_TaylorSwift/browse/product/4,819255.html#fullinfo/ 2013.02.26

Hallo, hallo ;
Lew story ;
Księżycowy ;
Stoisz u drzwi ;
Forfifi ;
Ostatni ;
Czarno-biały film ;
Uwolnienie ;
W kamienej dźunglii blues ;
W hotelowych korytarzach.

Mine ;
Sparks Fly ;
Back To December ;
Speak Now ;
Dear John ;
Mean ;
The Story Of Us ;
Never Grow Up ;
Enchanted ;
Better Than Revenge ;
Innocent ;
Haunted ;
Last Kiss ;
Long Live.

PL/3066

Na nowej płycie znalazła się typowa dla Cheryl
mieszanka popu, R&B i muzyki tanecznej. Obok 12
nowych utworów na płycie znajdziemy największe
przeboje z debiutanckiej płyty... Piosenki
znajdujące się na krążku są zróżnicowane, co nie
wywołuje monotonii. Jedne piosenki są idealne do
tańca i zabawy jak przystało na muzykę dance,
inne spokojniejsze ale równie fantastyczne.

Cole Cheryl /
Messy little
raindrops
pop

źródło: http://merlin.pl/Messy-Little-Raindrops_CherylCole/browse/product/4,825584.html#fullinfo/ 2013.02.26

PL/3065

Każdy kraj europejski, który nie odgrywa większej
roli na światowej scenie muzycznej może się
poszczycić co najmniej jednym godnym uwagi
towarem eksportowym. Szwajcaria natomiast ma
swoje Lunik. Piąty album zespołu to pop z
premedytacją - nieskomplikowane melodie i
teksty. Wokalistka Jael Krebs wciąż śpiewa
znakomicie, w wykonaniu główną rolę gra gitara
akustyczna i spokojna gitara elektryczna,
doprawione klawiszami i smykami. Całość zagrana
zawodowo.

Lunik /
Small lights in the
dark
pop
rock

źródło: http://musicserwis.com.pl/recenzje/lunik-small-lightsin-the-dark.html/ 2013.02.26

Ekskluzywny box zawierajacy pięć albumów
legendarnej juz grupy.

PL/3064

Rage Against The
Machine /
The Collection
rap
rock

źródło: http://www.cduniverse.com/
productinfo.asp?pid=8197730/ 2013.02.25

Promise this ;
Yeah yeah ;
Live tonight ;
The flood ;
Amnesia ;
Everyone ;
Raindrops ;
Hummingbird ;
Better to lie ;
Let’s get down ;
Happy tears ;
Waiting.

Everything Means Nothing ;
Falling Up ;
How Could I Tell You ;
I Can Just Be Me ;
People Hurt People ;
Diary ;
I Never Said That I Was Perfect ;
Born To Be Sad ;
I Can't Sleep ;
He's Quite Something ;
Set You Free.

CD 1 (Rage Against The Machine): Bombtrack ; Killing
In The Name ; Take The Power Back ; Settle For Nothing ;
CD 4 (Renegades): Testify ; Guerrilla Radio ;
Bullet In The Head ; Know Your Enemy ; Wake Up ; Fistful
Calm Like A Bomb ; Mic Check ; Sleep Now In The
Of Steel ; Township Rebellion ; Freedom.
Fire ; Born Of A Broken Man ; Born As Ghosts ;
CD 2 (Evil empire): People Of The Sun ; Bulls on Parade
Maria ; Voice Of The Voiceless ; New Millennium
; Vietnow ; Revolver ; Snakecharmer ; Tire Me ; Down
Homes ; Ashes In The Fall ;
Rodeo ; Without A Face ; Wind Below ; Roll Right ; Year
War Within A Breath.
Of Tha Boomerang.
CD 3 (The Battle of Los Angeles): Microphone Fiend ;
CD 5 (Live at The Grand Olympic Auditorium):
Pistol Grip Pump ; Kick Out The Jams ; Renegades Of
Bulls On Parade ; Bullet In The Head ; Born Of A
Funk ; Beautiful World ; I'm Housin' ; In My Eyes ; How I
Broken Man ; Killing In The Name ; Calm Like A
Could Just Kill A Man ; The Ghost Of Tom Joad ; Down
Bomb ; Testify ; Bombtrack ; War Within A Breath
On The Street ; Street Fighting Man ; Maggie's Farm.
; I'm Housin' ; Sleep Now In The Fire ; People Of
The Sun ; Guerrilla Radio ; Kick Out The Jams ;
Know Your Enemy ; No Shelter ; Freedom.

I Blame Coco /
The constant
PL/3063
pop
rock

Jest córką Stinga i Trudy Styler. By uciec od
nazwiska, postanowiła nagrywać pod
pseudonimem I Blame Coco. Nie sposób jednak
nie wychwycić podobieństw - ten sam chropawy
głos, ten sam sposób frazowania, no i echa
twórczości The Police z najlepszych czasów.
Debiutancka płyta to zgrabne połączenie popu,
rocka, ska i electro. Coco pracowała nad nią
samotnie od czterech lat - z mozołem kompletując
teksty, melodie i aranżacje swoich utworów.
źródło: http://merlin.pl/The-Constant_I-BlameCoco/browse/product/4,809500.html#fullinfo/ 2013.02.25

PL/3062

Sprinsteen Bruce /
The promise
rock

Selfmachine ;
In spirit golden ;
Quicker ;
Turn your back on love ;
Please rewind ;
Summer rain ;
Playwrite fate ;
The constant ;
Party bag ;
No smile ;
Caesar ;
Only love can break your heart ;
It's about to get worse ;
Quicker (rack and ruin mix)].

Zbiór 21 piosenek, które powstały w trakcie sesji
CD 1: Racing in the Street ('78) ;
do "Darkness on the edge of town". Porusza
Gotta
Get
That
Feeling ; Outside Looking In ;
tematy, które ukochał najbardziej - bycie wolnym
Someday
(We'll
Be
Together)
; One Way Street ; Because
strzelcem, podróżującym autostopem czy też
the
Night
;
Wrong
Side
of
the
Street
; The Brokenhearted ;
taksówkami po pustkowiach USA oraz miłości
Rendezvous
; Candy's Boy.
barda do pięknych dziewczyn. Wszystko to podane
w sosie, który dobrze znamy - melodyjne zwrotki i
CD 2: Save My Love ;
zapadające w pamięć refreny. Stary przyjaciel
Ain't Good Enough for You ; Fire ; Spanish Eyes ;
raczy nas kolejną porcją swoich opowieści.
It's a Shame ; Come On (Let's Go Tonight) ;
Talk to Me ; The Little Things (My Baby Does) ;
źródło: http://www.students.pl/kultura/details/47920/ BruceSpringsteen-The-Promise-opowiesci-starego-przyjaciela/
Breakaway ; The Promise ; City at Night.
2013.02.26

PL/3061

Kayah ;
Przemyk Renata /
Panienki z
temperamentem
pop

Efekt wielkiego wyzwania artystycznego, jakim
niewątpliwie jest zmierzenie się z repertuarem
Kabaretu Starszych Panów. Album, który ma
szanse pogodzić tych, którzy w muzyce szukają
przyjemności, jak i tych spragnionych prawdziwej
sztuki. Kayah i Przemyk zaskakują nie tylko
lekkością wykonań. Pokazują piękne ale i zupełnie
nowe brzmienie standardu polskiej rozrywki. Duet
stworzył bardzo spójną, wysmakowaną ale także i
barwną płytę łączącą klasyczny repertuar Jerzego
Wasowskiego i Jeremiego Przybory z własnym
spojrzeniem na Kabaret Starszych Panów.
źródło: http://merlin.pl/Panienki-ztemperamentem_RenataPrzemyk-Kayah/browse/product/4,818097.html/ 2013.02.26

Już czas na sen ;
Nie budźcie mnie ;
Panienka z temperamentem ;
S.O.S ;
Do ciebie szłam ;
Romeo ;
Szarp pan bas ;
Z kim będzie tak źle jak ze mną ;
Dla Ciebie jestem sobą ;
Bo we mnie jest seks ;
W czasie deszczu dzieci się nudzą ;
Tango kat.

PL/3060

Blunt James /
Some kind of
trouble
pop

James Blunt otwiera nowy etap swojej kariery. To
płyta pełna energii i świeżości, uzyskanej na
drodze spontanicznej pracy w studiu. Wokalista
przyrównuje swoją muzykę do początku lat 80.,
gdy na Zachodzie panował nastrój optymizmu
przekładający się na przebojowe, melodyjne
piosenki pełne „wolności, ekscytacji i naiwności”.
źródło: http://teksty.org/blunt-james,some-kind-oftrouble,album/ 2013.02.26

PL/3059

Stevens Shakin' /
Chronology

Kompletna dwupłytowa kompilacja największych
przebojów "współczesnego Elvisa Presleya".

pop

źródło: http://merlin.pl/Chronology-Singles-Slipcase_ Shakinprime-Stevens/browse/product/ 4,783451.html/ 2013.02.26

The Orb, David
Gilmour /
Metallic spheres
PL/3058
techno
muzyka
elektroniczna

Znany brytyjski duet The Orb, gwiazdy muzyki
house/ambient, połączył swoje siły z członkiem
legendarnej grupy Pink Floyd - Davidem
Gilmourem. Płyta w wersji 2 CD, gdzie drugi
krążek zapowiadany jest jako 360-stopniowe
doświadczenie akustyczne - nagrany w
technice'3D60' pozwala cieszyć się niezwykłymi
wrażeniami bez konieczności nabycia
specjalistycznego sprzętu - wystarczą zwykłe
stereofoniczne słuchawki, żeby zabrać słuchacza w
niezwykłą trójwymiarową podróż dźwiękową.
źródło: http://merlin.pl/Metallic-Spheres-Deluxe_The-OrbDavid-Gilmour/browse/product/4,809330.html/ 2013.02.27

Stay the night ;
Dangerous ;
Best laid plans ;
So far gone ;
No tears ;
Superstar ;
These are the words ;
Calling out your name ;
Heart of gold ;
I`ll be your man ;
If time is all I have ;
Turn me on.

CD 1: Hot Dog ; Marie, Marie ; This Ole House ; You Drive
Me Crazy ; Green Door ; It's Raining ; Oh Julie ; Shirley ;
Give Me Your heart Tonight ; I'll Be Satisfied ; It's Late ;
Cry Just A Little Bit ; A Rockin' Good Way (To Mess
Around And Fall In Love) ; A Love Worth Waiting For ; A
Letter To You ; Teardrops ; Breaking Up My Heart ;
Lipstick, Powder And Paint.
CD 2: Turning Away ; Because I Love You ; A Little
Boogie Woogie (In The Back Of My Mind) ; Come See
About Me ; What Do You Want To Make Those Eyes At
me For ; Feel The Need In Me ; How Many Tears Can You
Hide ; Jezebel ; Love Attack ; I Might ; Yes I Do ; Pink
Champagne ; My Cutie Cutie ; Radio ; Blue Christmas ;
Merry Christmas Everyone ; True Love ; The Best
Christmas Of Them All ; I'll Be Home For Christmas.

CD 1 Metallic side: Metallic spheres ;
Hymns to the sun ; Black graham ;
Hiding in plain view ; Classified.
CD 2 Spheres side: Es vedra ; Hymns to the sun ;
Olympic ; Chicago dub ; Bold knife trophy.

PL/3057

Turnau Grzegorz /
Festiwal klamek
pop

Fabryka "Grzegorz Turnau" pracuje bez zarzutu i
normę wyrabia. Nie klamek, pięknych piosenek...
Grzechem jest nie posłuchać pięknych, mądrych
poetyckich tekstów artysty i jego wypróbowanych
przyjaciół, pięknie zbudowanych i świetnie
zagranych piosenek. Bezwzględnie warto dać się
uwieść fortepianowi, smyczkom, dęciakom, a także
świetnym wokalnym duetom... Te piosenki będą
mieć udane życie jeszcze wiele lat po premierze.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/grzegorz-turnaufabryka-klamek,1,4665663,recenzja.html/ 2013.02.27

PL/3056

Bon Jovi /
The greatest hits
rock

Album wypełniają przeboje zebrane z całej kariery
zespołu. "Wszystkie te piosenki to kamienie milowe
naszej historii " - wyjaśnia wokalista i lider Jon Bon
Jovi. - "Wszystkie przetrwały próbę czasu. Fani
wiążą nasze piosenki ze swoimi najważniejszymi
wspomnieniami i jest to dla nas powód do dumy ".
źródło: http://merlin.pl/Greatest-Hits-Ultimate-Collection_ BonJovi/browse/product/4,815923.html/ 2013.02.27

PL/3055

Streisand Barbra /
The ultimate
collection
pop

Na plażach Zanzibaru ;
Motyliada ;
Przepakowania ;
Nowomowa ;
Lubię duchy ;
Fabryka klamek ;
Międzygwiezdni ;
Nie oglądaj się na niebo ;
Dobrani do pary ;
Co z tym pagórkiem ;
Gdy poezja ;
Do źródła ;
Sonet LX ;
Czuła reguła.
Livin' on a prayer ;
You give love a bad name ;
It's my life ;
Have a nice day ;
Wanted dead or alive ;
Bad medicine ;
We weren't born to follow ;
I'll be there for You ;
Born to be My baby ;
Blaze of glory ;
Who says You can't go home ;
Lay Your hands on me ; Always ;
Runaway ;
What do You got? ;
No apologies.

Woman In Love ;
Osiemnaście najpiękniejszych przebojów
Love Theme From "A Star Is Born" (Evergreen) ;
niekwestionowanej światowej divy... Artystka w
The Way We Were ;
swojej twórczości muzycznej oddaje całe bogactwo
You Don't Bring Me Flowers ; Guilty ;
emocji. Utwory Barbry zachwycają subtelną barwą
No More Tears (Enough Is Enough) ;
jej głosu oraz dopracowaną do najmniejszych
Don't Rain On My Parade ; Memory ;
szczegółów oprawą muzyczną. Album stanowi
Papa, Can You Hear Me? ;
zachwycającą podróż przez całą muzyczną
As If We Never Said Goodbye ; Tell Him ;
twórczość Barbry.
Stranger In A Strange Land ; I've Dreamed Of You ; Send
In The Clowns ; People ; Smile ;
źródło: http://merlin.pl/The-Ultimate-Collection_BarbraIn
The
Wee
Small Hours Of The Morning ;
Streisand/browse/product/4,818114.html/ 2013.02.27
Somewhere.

PL/3054

Pink /
Greatest hits : So
far!!!
Pop
rock

Po pięciu płytach studyjnych przyszedł czas na
pierwsze podsumowanie kariery P!NK!
Prezentujemy kolekcję przebojów tej właśnie,
jednej z najciekawszych i najbardziej barwnych
wokalistek pop ostatnich lat. Od ponad dekady
bawi, wzrusza, ale i dowcipnie komentuje
otaczającą nas rzeczywistość. Album zawiera 19
piosenek, z czego trzy zupełnie nowe.
źródło: http://merlin.pl/Greatest-Hits-So-Far_Pink/browse/
product/4,818133.html/ 2013.02.27

Do not disturb - 3
PL/3053

pop
jazz
chill out

CD 1: Danger Of Love (DJ Krush).
Something About Us (Daft Punk). Winter Kills (Yazoo).
Muzycznie płyta utrzymana jest w nowoczesnych
The Word Spins (Julee Cruise). At The River (Groove
chilloutowych brzmieniach, delikatnie okraszonych Armada). Believe In Us (Jay-Jay Johanson). Just For Now
soul & nu jazzowymi dźwiękami. Wyśmienity
(Imogen Heap). Crazy English Summer (Faithless). Wild
koktajl muzyczny tego albumu tworzy 16
Is The Wind (Cat Power). Solid Gold (International Pony).
niebanalnych utworów znakomitych artystów,
Now Is The Time (Plastic). Rebel Prince (Rufus
zarówno zagranicznych jak i polskich. Włącz i
Wainwright). Tragedy (Brandi Carlile).
zanurz swoje zmysły w kojących brzmieniach...
zestawu nietuzinkowych dźwięków, których na
CD 2: Malankoli (Lulu Rouge).
próżno szukać w komercyjnych stacjach
By Your Side (Sade). The Lovelier (The Loveliers). Loose
radiowych.
you (Peaches). Basic Space (The XX). Until We Bleed
źródło: http://merlin.pl/Do-Not-Disturb-Vol-3_SonyMusic/browse/product/4,704676.html/ 2013.02.27

PL/3052

Jamiroquai /
Rock dust light star
funk

Get The Party Started ; There You Go ;
You Make Me Sick ; Don't Let Me Get Me ;
Just Like A Pill ; Family Portrait ;
Trouble ; Stupid Girls ;
Who Knew ; U + Ur Hand ;
Dear Mr. President ;
So What ; Sober ;
Please Don't Leave Me ; Bad Influence ;
Funhouse ; Raise Your Glass ;
F**kin' Perfect ; Heartbreak Down.

Bez przeszłości nie ma teraźniejszości. Tak zdaje
się brzmieć motto formacji Jamiroquai, która po
okresie pięcioletniego zawieszenia w przestrzeni
kosmicznej, nadrabia stracony czas zestawem
dwunastu piosenek. nową dekadę formacja
Jamiroquai rozpoczęła tak, jakby czas dla nich nie
istniał. Tradycyjnie już Jamiro czerpie garściami z
muzycznej przeszłości; nie tylko własnej, ale
przede wszystkim z tej zacnej soulowo-funkowej,
która niegdyś wytyczyła im drogę na muzycznym
szlaku. Jay Kay daje się ponieść swej fascynacji
latami 70. ubiegłego stulecia raz jeszcze,
otwierając kapsułę brzmień instrumentów dętych..
źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/
recenzje/5360-jamiroquai-rock-dust-light-star.html/ 2013.02.27

(Kleerup). Addicted (Waldeck). You Don't Know Me
(Apparat). Farewell (Fox). All I Wish For (Clara Luiza).
Piosenka Nienasycona (Husky).
Tomoko (Hafdis Huld). Twitter (Oszibarack).

Rock dust light star ;
White knuckle ride ;
Smoke and mirrors ;
All good in the hood ;
Hurtin` ;
Lifeline ;
She`s a fast persuader ;
Two completely different things ;
Goodbye to my dancer ;
Never gonna be another ;
Hey Floyd.

PL/3051

Jan Garbarek,
The Hilliard
Ensemble /
Officium novum
jazz

Pomysł połączenia brzmienia saksofonu
sopranowego Jana Garbarka z wielogłosową
muzyką wokalną rodem ze średniowiecza i
renesansu w wykonaniu The Hilliard Ensemble
okazał się, komercyjnie i artystycznie, niezwykle
trafiony. To trzecia wspólna płyta, tym razem
większość wydawnictwa wypełnia tradycyjna
muzyka Armenii. Kolejność utworów na "Officium
novum", nie jest przypadkowa - mimo że pochodzą
z różnorodnych źródeł, zostały ułożone w spójną,
pełną dramaturgii suitę.
źródło: http://merlin.pl/Officium-Novum_Jan-Garbarek-TheHilliard-Ensemble/browse/product/4,781071.html/ 2013.02.27

PL/3050

Shakira /
Sale el sol
pop

Shakira równie świetnie sprawdza się w angielsko,
jak i hiszpańsko-języcznych piosenkach. Jej
muzyka nie zna barier i dlatego odniosła sukces
nie tylko w krajach latynoskich. Na nowej płycie
znalazło się 15 utworów, w tym trzy nowe piosenki
w języku angielskim. Kolejna szalona i przebojowa
pozycja w dyskografii Shakiry? Na pewno, ale to
jeszcze nie wszystko!
źródło: http://merlin.pl/Sale-El-Sol_Shakira/browse/
product/4,809329.html/ 2013.02.27

Trebunia-Tutka Jan /
Góry w sercu
PL/3049
pop
folk

Twórczość Mirosława Kowalika, basisty zespołu
Raz, Dwa, Trzy, przypadła do gustu góralom z
Podhala i w efekcie jego utwory zabrzmiały głosem
Jana Trebunia-Tutki. Jan mógłby swoim głosem
spowodować lawinę, ale śpiewając tutaj nadaje
mocy prostym i mądrym myślom zawartym w jego
tekstach: jak wspinać się w życiu, żeby nie upaść,
kogo wybierać jako towarzysza drogi i czyich rad
słuchać wędrując przez życie… Powstała płyta dla
tych, którzy mając w życiu górki i dołki, ale swój cel
widzą jednak w górze.
źródło: http://www.polskieradio.pl/9/202/Artykul/274065, Goryw-sercu-Jan-Trebunia-Tutka/ 2013.02.27

Ov Zarmanali ;
Svjete Tihij ;
Allting Finns ;
Litany ;
Surb, Surb ;
Most Holy Mother Of God ;
Tres Morillas M'Enamoran ;
Sirt Im Sasani ;
Hays Hark Nviranats Ukhti ;
Alleluia. Nativitas ;
We Are The Stars ;
Nur Ein Weniges Noch.

Sale el sol ;
Loca (feat. Deezee Rascal) ;
Antes de lass seis ;
Gordita (feat. Residente calle 13) ;
Addited to you ;
Lo que mas ;
Mariposas ;
Rabiosa (feat. Pitbull) ;
Devocion ;
Islands ;
Tu boca ;
Waka waka (This time for Africa) k-mix ;
bonus material: Loca (feat. El Cata) ;
Rabiosa (feat. El Cata) ;
Waka waka (Esto es Africa) k-mix.

Góry w sercu ;
Godniy przezyć ;
Na klawiszach fortepianu ;
Melodio wierna sobie ;
Bliźniemu słowo ;
Nie czekaj ;
W drodze ;
Rozmowa się kołysze ;
Nuta politycno ;
Myśl ze złota ;
Miłość jak Miłość ;
W życiu moim ;
Jestem i nie wiem ;
Zabierz ze sobą.

PL/3048

Perfect /
XXX
rock

Jako Perfect istnieją już od 30 lat, a wciąż mają
niespożytą energię! Udowadniają to na swoim
nowym studyjnym albumie! 11 premierowych
piosenek komentuje w typowo "perfectowski"
sposób rzeczywistość, w której żyjemy.
Dynamiczne, rytmiczne i zróżnicowane gatunkowo
utwory z pewnością podbiją serca nie tylko fanów
grupy.
źródło: http://merlin.pl/XXX_Perfect/browse/
product/4,819297.html/ 2013.02.28

Do not disturb - 4
PL/3047

pop
rock

Wsłuchaj się w muzyczną opowieści o najbardziej
elektryzujących dźwiękach… "Do Not Disturb 4" to
muzyczna opowieść, początkowo smutna i pełna
ciężkich dźwięków (David Bowie, Grace Jones), z
każdym utworem jednak nabierająca lekkość
"dzwoneczków" i delikatnych rytmów (Lykke Li,
Mikke Snow). Nie jest to jednak historia prosta,
ponieważ jak to w życiu zawsze zdarzają się
zakręty (Radiohead, Marit Bergman). Ukojenie
można jednak znaleźć w ramionach (Nick Cave), a
stąd już prosta droga do marzeń...
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/rozni-wykonawcydo-not-disturb-4,136675,plyta.html/ 2013.02.28

PL/3046

Rihanna /
Loud
pop

Nowość! Rihanna uwolniła się wyraźnie z okowów
ponurej namiętności, o której śpiewała przez
poprzednie pół roku i teraz proponuje nam niczym
nieskrępowaną ochotę na zabawę... Panna
przypuszcza atak i nie uwolnimy się od niej. Będzie
w taksówkach, w sklepach, u fryzjera i na poczcie,
czyli wszędzie tam gdzie jest włączone radio.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/rihannaloud,1,4627274,recenzja.html/ 2013.02.28

Raz po raz ;
Hej, Ty ;
Nie pytaj ;
Czy to ja ;
Musisz tańczyć ;
Miętowy smak dobrych dni ;
Wyżej ;
Trzeba żyć ;
Nie na darmo ;
Nie kręci mnie ;
Dar.

CD 1: Thursdays Child (David Bowie).
Nightclubbing (Grace Jones). Sabrina (Einstuerzende Neubauten).
The Cabinet (Anja Garbarek). Little Bit (Lykke Li). No Surprises
(Radiohead). Burial (Miike Snow). Move On Me (Fink). Eyes Were
Blue (Marit Bergman). Into My Arms (Nick Cave & The Bad Seeds).
Colder (I Want You No More) (Jay Jay Johanson). Not Enuff Love
(Faithless). Driving My Car (Barbara Morgenstern). Comforting
Souns (Mew).
CD 2: I'm Gonna Lock My Heart
(And Throw Away the Key) (Billie Holiday). Gaze (Sweetback). The
Way It Is (NicoleAtkins). Faith (Parov Stelar). Brighton Beach
(Telepopmusik). Run (Air). Short Change Hero (The Heavy). Don't
Call (Komeit). Just Before My Thoughts (The Sound Of Lucrecia).
Nova (Amon Tobin). Theme From Behind The Curtain (Skalpel). Lost
Where I Belong (Andreya Triana). Breathe (The Cinematic
Orchestra). La Ritournelle (Sebstian Tellier).

S&M;
What`s my name ? feat. Drake ;
Cheers (Drink to that) ;
Fading ;
Only girl (In the World) ;
California king bed ;
Man down ;
Raining men feat. Nicki Minaj ;
Complicated ;
Skin ;
Love the way you lie (Part II) feat. Eminem.

Sygnowano Fabryka
Trzciny - 5
PL/3045
jazz
pop

PL/3044

Lenon John,
Yoko Ono /
Double Fantasy
rock

Car door (Anita Lipnicka) ;
Niestrudzony kompilator i koneser szlachetnych
Wind & shadows (Dhafer Youssef) ;
dźwięków Stanisław Trzciński przygotował piąty
Małe tęsknoty (Nighthawks, Jopek, Miller) ;
wybór podpisany miejscem, gdzie dzieje się
Say
goodbye
to what is gone (Rebekka Bakken) ;
sztuka. Się słucha i ma walor poznawczy. W tej
Dancer (Julia Marcell) ;
części polscy wykonawcy górują nad resztą i to nie
Dead
yet (Kucz, Kulka) ;
tylko w porównaniu ilościowym. Wśród piosenek z
Loopedoom
(L.U.C.) ;
polskim tekstem, tradycyjnie robią na mnie
Monster
of
jazz
(Pink
Freud) ;
wrażenie słowa Adama Nowaka. Raz dwa Trzy to
Kalambury (Pustki) ;
klasa! Muzyka, na zmianę raz sączy się, raz
Już (Raz Dwa Trzy) ;
dokądś gna. Prawdziwą perełką tego wydawnictwa
Panowie,
bądźcie
dla
nas
dobrzy
na
zimę
(Młynarski plays
jest nowa wersja pięknej, klasycznej piosenki "Małe
Młynarski) ;
tęsknoty", którą przed laty wyśpiewała Krystyna
Surfin'
Safari
(Oszibarack)
;
Prońko. Idealna rzecz na jesienne smutki w
Ombarrops
(The
Car
Is
On
Fire)
;
samotności i dżdżyste wieczory we dwoje.
Rock & roll (The Poise Rite) ;
Belly of the beast (Fox) ;
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/pop/rozni-wykonawcysygnowano-fabryka-trzciny-volume-5,1,4665835,recenzja.html/
Let the music play (Barry White) ;
2013.03.01
A mogło być tak pięknie (Reni Jusis).
"Double Fantasy" sprawia wrażenie płyty bez
jednego słabego momentu. I tak w istocie jest.
Album jest pomyślany jako pewnego rodzaju
dialog, piosenki napisane i zaśpiewane
odpowiednio przez Johna i Yoko przeplatają się ze
sobą i niejako się uzupełniają. to niezwykle
optymistyczny album, pełen świetnej muzyki".
Lennon po latach postępującej depresji
wspomaganej alkoholem stworzył album
ponadczasowy.
źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/john.lennon.i.
yoko.ono-double.fantasy.html/ 2013.03.01

PL/3043

Oasis /
Standing on the
shoulders of giants
rock

Po albumie „Be here now” obwieszczono koniec
Oasis. Na szczęście trzon grupy, a więc geniusz
tekstów i melodii Noel oraz jeden z
najgenialniejszych głosów rockowych w historii
Liam Gallagher, mimo kłótni byli w stanie nagrać
nową płytę, jak się później okazało najbardziej
niedocenianie dzieło w historii Oasis... Spokojne
melodie naprawdę wyciszają człowieka i pozwalają
mu na chwilę oderwać się od rzeczywistości...
Wszyscy, którzy go nie kupili mają czego
żałować...
źródło: http://merlin.pl/Standing-On-The-Shoulders-OfGiants_Oasis/browse/product/4,206632.html/ 2013.03.01

(Just Like) Starting over ;
Kiss kiss kiss ;
Cleanup time ;
Give me something ;
I'm losing you ;
I'm moving on ;
Beautiful boy (Darling boy) ;
Watching the wheels ;
Yes, I'm your angel ;
Woman ;
Beautiful Boys ;
Dear Yoko ;
Every man has a woman who loves him ;
Hard times are over.

Fuckin' in the Bushes ;
Go let it out ;
Who feels love? ;
Put yer money where yer mouth is ;
Little James ;
Gas panic! ;
Where did it all go wrong? ;
Sunday morning call ;
I can see a liar ;
Roll it over.

PL/3042

Posner Mike /
31 minutes to
takeoff
pop
dance

Przebojowy album Mike Posnera. Brzmienie,
którym zrobił furorę to mieszanka electro-popu,
południowego hip-hopu, soulu i R&B. Robię po
prostu muzykę pop - wyjaśnia sam
zainteresowany. - Żadną tandetną, nic za czego
słuchanie trzeba byłoby się wstydzić. Robię
wszystko, co inne gwiazdy pop, ale nie tracąc swej
wiarygodności. Owa wiarygodność to znakomite
melodie i świetna produkcja oraz mocne teksty.
Ponadto Posner sam śpiewa, charczącym
tenorem. Pomimo popowego charakteru, piosenki
Mike'a mają w sobie sporą dawkę
egzystencjalizmu, , stanowiącym popową odę do
dawnego zauroczenia.

31 Minutes To Takeoff ;
Please Don't Go ;
Bow Chicka Wow Wow ;
Cooler Than Me (Single Mix) ;
Deja Vu ;
Do U Wanna? ;
Cheated ;
Gone In September ;
Save Your Goodbye ;
Synthesizer ;
Delta 1406 ;
Falling ; XO.

źródło: http://muzyka.wp.pl/rid,593407,title,31-Minutes-ToTakeoff,plyta.html?ticaid=11026e/ 2013.03.01

Hurts /
Happiness
PL/3041
pop
electro

Debiutancki krążek najpopularniejszego
brytyjskiego zespołu. Ich muzyka może kojarzyć
się z wczesnym Depeche Mode, Joy Division czy
New Order, wizerunek przypomina trochę Pet Shop
Boys z początku kariery. To tylko inspiracje: Hurts
łączą w sobie styl i szyk tamtych czasów z
przebojowością muzyki pop i elektro XXI wieku.
Album to prawdziwa kopalnia pomysłów,
kalejdoskop nastrojów i... spora dawka ironii, o
czym świadczy choćby "promieniująca szczęściem"
okładka płyty.
źródło: http://merlin.pl/Happiness_Hurts/browse/
product/4,792184.html/ 2013.03.01

PL/3040

The Cleveland
Orchestra /
Beethoven:
Symphony No. 9,
op. 125
muzyka klasyczna

źródło: http://merlin.pl/Beethoven-Symphony-No-9_TheCleveland-Orchestra/browse/product/4,789563.html/
2013.03.01

Silver lining ;
Wonderful life ;
Blood, tears & gold ;
Sunday ;
Stay ;
Illuminated ;
Evelyn ;
Better than love ;
Devotion ;
Unspoken ;
The water.

Allegro ma non troppo, un poco maestoso ;
Molto vivace - Presto ;
Adagio molto e cantabile ;
Presto.

Brainstorm /
Years and seconds
PL/3039
rock
pop

PL/3038

Lauper Cyndi /
Memphis blues
blues

Anglojęzyczna wersja albumu największej,
łotewskiej gwiazdy muzyki rockowej. Na płycie
znajduje się 12 piosenek wyprodukowanych przez
uznanego łotewskiego artystę hip-hopowego
Gustavo.
źródło: http://merlin.pl/Years-And-Seconds_Brainstorm/
browse/product/4,807920.html/ 2013.03.01

Mniej więcej ćwierć wieku temu piosenki Cyndi
Lauper można było usłyszeć na całym świecie. Jej
największe przeboje królowały na listach
przebojów. Zmieniły się jednak czasy, mody i
gwiazdy, i piosenki Lauper odeszły w zapomnienie.
Artystka nie chce się jednak z tym pogodzić.
Regularnie nagrywa płyty, usiłując sprostać
wymogom mody, potrzebom czasów i nowych
pokoleń. Była już propozycja świąteczna,
akustyczna, klubowo-dance’owa, a teraz na płycie
znalazło się 12 coverów standardów bluesowych,
nagranych z towarzyszeniem gwiazd muzyki blues.
Lauper naprawdę umie śpiewać.

A moment to share ;
Your call ;
They know how to do it well ;
Years and secends ;
Siam ;
Count my fingers ;
And I lie ;
Adventures of the free ;
To deliver brighness ;
White ;
On my way ;
Begging for your starlight ;
Simple things that matters.

Just your fool (feat. C. Musselwhite) ;
Shattered dreams (feat. A. Toussaint) ;
Early in the mornin' (feat. Allen Toussaint and B.B.King)
Romance in the dark ;
How blue can you get? (feat. Jonny Lang) ;
Down don't bother me (feat. Charlie Musselwhite) ; Don't
cry no more ;
Rollin' and tumblin' (feat. Ann Peebles) ;
Down so low ;
Mother earth (feat. Allen Toussaint) ;
Crossroads (feat. Jonny Lang) ;
Wild women don't have the blues.

źródło: http://www.polityka.pl/kultura/muzyka/
1507578,1,recenzja-plyty-cyndi-lauper-memphis-blues.read/
2013.03.01

PL/3037

Knopfler Mark /
Kill to get crimson
rock

Prawdziwa miłość nigdy nie przeminie - śpiewa
Mark Knopfler i rozkochany w folku nagrywa
kolejną genialną płytę, na której próżno szukać
choćby śladów rockowych przebojów, za to trafia
się linijka tekstu dotycząca Polski. Artyście zebrało
się na wspominki. Płytę wypełniają kompozycje
inspirowane folkiem, lecz pobrzmiewające bluesem
i rockiem. Słychać skrzypce, fortepian, a nawet
akordeon, czy saksofon, ale i tak najważniejszy
jest jego charakterystyczny wokal oraz gitara,
często szemrząca tylko gdzieś z tyłu, zaś innym
razem łkająca po cichu na pierwszym planie...
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/mark-knopfler-killto-get-crimson,1,4626311,recenzja.html/ 2013.03.01

True Love Will Never Fade ;
The Scaffolder's Wife ;
The Fizzy And The Still ;
Heart Full Of Holes ;
We Can Get Wild ;
Secondary Waltz ;
Punish The Monkey ;
Let It All Go ;
Behind With The Rent ;
The Fish And The Bird ;
Madame Geneva's ;
In The Sky.

PL/3036

Led Zeppelin /
Led Zeppelin IV
rock

Co można napisać o IV? Można bez wątpienia
stwierdzić, że jest bez wątpienia płytą, która na
zawsze wpisała się w karty nie tylko rocka, ale i
całej muzyki. Każdy, nawet najbardziej wybredny
słuchacz powinien znaleźć na "czwórce" coś dla
siebie, ponieważ płyta jest mocno zróżnicowana
stylistycznie. Krążek zawiera masę świetnych
technicznie, stylowo i kompozycyjnie kawałków.
źródło: http://merlin.pl/IV-Remastered_LedZeppelin/browse/product/4,177265.html/ 2013.03.01

PL/3035

Sting /
If on a winter's night
pop

Sting dedykuje tym razem najnowsze dzieło swojej
ulubionej porze roku - zimie. Sięgnął po tradycyjną
muzykę brytyjską, stare i niekiedy zapomniane już
kompozycje, powstałe na przestrzeni kilku
minionych wieków i nagrał płytę pełną melancholii,
bardzo spokojną i refleksyjną. Dla nie-Brytyjczyków
będzie to wyprawa w świat nieznany, tajemniczy,
odrobinę baśniowy.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/sting-if-on-awinters-night,1,4664227,recenzja.html/ 2013.03.01

PL/3034

One Republic /
Waking up
pop

One Republic nagrali swój drugi album w
rodzinnym Denver. Tedder jest jednym z
najbardziej cenionych i poszukiwanych
producentów i autorów piosenek mającym na
swoim koncie hity napisane dla Leony Lewis,
Beyonce, Jordin Sparks, Kelly Clarkson, Jenifer
Lopez, Natashy Bedingfield, pracującym obecnie
dla Carrie Underwood, Rihanny, Adama Lamberta
oraz Rascal Flatts. Naturalnie jest również
producentem płyty swojej rodzimej formacji.
źródło: http://www.empik.com/waking-up-pl-onerepublic,prod45910001,muzyka-p/ 2013.03.01

Black Dog ;
Rock and Roll ;
The Battle Of Evermore ;
Stairway To Heaven ;
Misty Mountain Hop ;
Four Sticks ;
Going To California ;
When The Levee Breaks.

Gabriel's message ;
Soul cake ;
There is no rose of such virtue ;
The snow it melts the soonest ;
Christmas at sea ;
Lo, how a rose e'er blooming ;
Cold song ;
The burning babe ;
Now winter comes slowly ;
The hounds of winter ;
Balulalow ;
Cherry tree Carol ;
Lullaby for an anxious child ;
The hurdy-gurdy man ;
You only cross my mind in winter.

Made for you ;
All the right moves ;
Secrets ;
Everybody loves me ;
Missing persons 1 & @ ;
Good life ;
All this time ;
Fear ;
Waking up ;
Marchin on ;
Lullaby ;
Sleep (bonus) ;
Shout (bonus).

PL/3033

The Police /
Ghost in the
machine
rock

Czwarta płyta The Police w dużej mierze została
zainspirowana książką Arthura Koestlera pod tym
samym tytułem. Tajemnicze cyferki na okładce to
tak naprawdę uproszczone wizerunki członków
zespołu, których można rozpoznać dzięki
charakterystycznym fryzurom (od lewej do prawej:
Andy Summers, Sting i Stewart Copeland). Po raz
pierwszy na swoim wydawnictwie The Police
sięgnęli po tak dużą ilość klawiszy oraz
instrumentów dętych.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/the-police-ghost-inthe-machine,128058,plyta.html/ 2013.03.05

PL/3032

Mariza /
Transparente
fado

Mariza to obecnie jedna z najważniejszych gwiazd
portugalskiego fado mimo, że pochodzi z
Mozambiku. Trzecia płyta Marizy zawiera
czternaście pieśni z jednej strony mocno
osadzonych w tradycji, z drugiej jednak
niesłychanie świeżych. Mariza zdecydowała się na
rozbudowanie tradycyjnego gitarowego
akompaniamentu o skrzypce, kontrabas, flet i
akordeon. W niektórych utworach dźwięki
"nostalgicznej" gitary zostały zastąpione przez
sekcję smyczkowe. Piękna, tradycyjna muzyka.
źródło: http://merlin.pl/Transparente_Mariza/browse/
product/4,403319.html/ 2013.03.05

PL/3031

The Police /
The very best of
Sting & The Police
rock

Płyta ze starych czasów, ale tak wypełniona
przebojami, że trzeba ją mieć. Idealna wizytówka
Stinga i płyta ogółem najlepsza ze wszystkich w
jego dyskografii. Inne, późniejsze, nieco odbiegają
od niej stylem - łagodnieją - ale takiego Stinga, jaki
był z "The Police" znać trzeba po prostu.
źródło: http://merlin.pl/The-Very-Best-Of-Sting-ThePolice_Sting-The-Police/browse/product/4,37839.html/
2013.03.05

Spirits In The Material World ;
Every Little Thing She Does Is Magic ;
Invisible Sun ;
Hungry For You ;
Demolition Man ;
Too Much Information ;
Rehumanize Yourself ;
One World ;
Omegaman ;
Secret Journey ;
Darkness.

Há Uma Música Do Povo ;
Meu Fado Meu ;
Recusa ;
Quando Me Sinto Só ;
Montras ;
Há Palavras Que Nos Beijam ;
Transparente ;
Fado Portugues De Nós ;
Malmequer ;
Medo ;
Toada Do Desengagno ;
Fado Tordo ;
Duas Lágrimas De Orvalho ;
Desejos Vaos.
Message in a bottle ;
Can't stand losing you ;
Englishman in New York ;
Every breath you take ;
Seven days ;
Walking on the moon ;
Fields of gold ;
Fragile ;
Every little thing she does is magic ;
De do do do, de da da da ;
If you love somebody det them free ;
Let your soul be your pilot ;
Russians ;
If I ever lose my faith in you ;
When we dance ;
Don't stand so close to me ;
Roxanne ;
Roxanne '97.

Fados
PL/3030

muzyka filmowa
fado

Soundtrack do najnowszego muzycznego
dokumentu Carlosa Saury, muzycznego misterium
tańca i śpiewu poświęconego portugalskiej tradycji
fado - pełnych pasji i lamentu XIX-wiecznych
ballad będących kulturową spuścizną
Portugalczyków. Na płycie słyszymy plejadę
gwiazd gatunku, m.in. Catarinę Moura, Marię Da
Nazare, Argentinę Santos i Carlosa Do Carmo.
źródło: http://merlin.pl/Fados-By-Carlos-Saura_EMI-MusicPoland/browse/product/4,571298.html/ 2013.03.05

PL/3029

Bublé Michel /
Call Me
Irresponsible
pop

Michel Bublé po raz kolejny raczy nas
fenomenalnymi interpretacjami utworów dziś
zaliczanych już do klasyki. Na albumie znajdują się
nowe wersje piosenek uznanych gwiazd (Leonard
Cohen, Eric Clapton, Cy Coleman, Gamble, Huff,
Harold Arlen, Johnny Mercer). Artysta serwuje
również swoje własne kompozycje... Idea, która
przyświecała Buble'owi podczas nagrywania płyty
to: miłość jako wartość uniwersalna i
ponadczasowa.
źródło: http://merlin.pl/Call-Me-Irresponsible_MichaelBuble/browse/product/4,506211.html/ 2013.03.05

PL/3028

Led Zeppelin /
Led Zeppelin II
[Remastered]
rock

Materiał powstały podczas tras koncertowych.
Muzyka rejestrowana w kilku różnych studiach,
teksty pisane w przerwie pomiędzy koncertami.
Czuć spontaniczność i świeżość pomysłów... Ten
wyjątkowy album dla ciężkiej muzyki sprawił, że
wielu cenionych dziś muzyków heavy metalowych
sięgnęło po gitary. To ciężka i elektryzująca
muzyka. Wówczas szokująca, przesuwająca
granicę. Tak nie grał nikt, nie wielu też odważyło by
się na erotyczne, niekiedy obsceniczne teksty,
jakich pełno na recenzowanym tutaj wydawnictwie.
źródło: http://merlin.pl/II-Remastered_Led-Zeppelin/
browse/product/4,38120.html/ 2013.03.05

Fado Da Saudade ; Kola San Jon ;
Variaçoes Em Lá ; Transparente ;
Menina Voce Que Tem ; Quadras
Fado Da Severa ; Rua Do Capelao ;
Marceneiro ; Un Homem Na Cidade ;
Foi Na Travessa Da Palha ; Vida Vivida ;
Fado Batido ; Flor Di Nha Esperança ;
Sopra Demais O Vento ; Estranha Forma De Vida ; Fado
Tropical ; Meu Fado Meu ;
Casa De Fados ; Ó Gente Da Minha Terra.

The Best Is Yet To Come ;
It Had Better Be Tonight (Meglio Stasera) ;
Me And Mrs. Jones ;
I'm Your Man ;
Comin' Home Baby ;
Lost ;
Call Me Irresponsible ;
Wonderful Tonight ;
Everything ;
I've Got The World On A String ;
Always On My Mind ;
That's Life ;
Dream.

Whole Lotta Love ;
What Is And What Should Never Be ;
The Lemon Song ;
Thank You ;
Heartbreaker ;
Living Loving Maid (She's Just A Woman) ;
Ramble On ;
Moby Dick ;
Bring It On Home.

PL/3027

Gawliński Robert /
Kalejdoskop
pop

Płyta zawiera 12 utworów, a każdy z nich pełen jest
różnorakich dźwięków, kolorów, myśli i nawiązań.
Brzmienia i nastroje zmieniają się z piosenki na
piosenkę. Z szybkich na wolne, z głębokich na te
bardziej ulotne, z kolorowych na
monochromatyczne? Każdy utwór to unikalna
opowieść jakby utkana z wielobarwnych
fragmentów. Zupełnie jak w kalejdoskopie!
źródło: http://merlin.pl/Kalejdoskop_RobertGawlinski/browse/product/4,767871.html/ 2013.03.05

PL/3026

Pectus /
Stos praw
pop

To drugi krążek tego zespołu. Opowiada głównie o
miłości, czyli skomplikowanych relacjach
opowiedzianych przy lekkiej muzyce. Zawiera też
dwa mocniejsze numery. Bardzo atrakcyjnie
wydany krążek, z przemyślaną kompozycją
graficzną. Płyta jest dobrą gradką dla typowych
miłośników popu.
źródło: http://musicserwis.com.pl/recenzje/pectus-stospraw.html/ 2013.03.05

PL/3025

Emerald Caro /
Deleted scenes from
the cutting room
floor
jazz
pop

Holenderska wokalistka jest zakochana w muzyce i
filmach z lat 40-tych i 50-tych. Mimo to, jej muzyka
brzmi świeżo i niezwykle nowocześnie. Piosenki
łączą w sobie tango, swingowe melodie, taneczny
jazz, rytmy mambo, ale podane są w nowoczesny
sposób... Piosenki podejmują uniwersalne tematy:
miłość, lojalność, pożądanie, niewierność. To
historia młodej kobiety żyjącej w latach 50-tych
zilustrowana za pomocą muzyki i pełnych
wyobraźni tekstów odnoszących się do kina
tamtych lat.
źródło: http://merlin.pl/Deleted-Scenes-From-The-CuttingRoom-Floor_Caro-Emerald/browse/product/ 4,807063.html/
2013.03.05

Grey ;
Grey /coda ;
Porywisty wiatr ;
Tuareg ;
W cieniu ciszy ;
Natura zła ;
Kalejdoskop Bardo ;
Anioł Miriam ;
Basquiat ;
Księga zdarzeń ;
Grzesznicy ;
Grzesznicy/coda.

Oceany ;
Tańczę z nią ;
Motyle ;
Stos praw ;
That`s all ;
Wiosna ;
Pędząc ;
Hibernacja ;
I wonder where you are ;
Razem ze mną ;
Życzenie.

That man ;
Just one dance ;
Riviera life ;
Back it up ;
The other woman ;
Absolutely me ;
You don`t love me ;
Dr. Wanna do ;
Stuck ;
I know that he`s mine ;
A night like this ;
The lipstick on his collar doesn`t seem to match mine.

The Boogie Town /
1
PL/3024
pop
rock

Niech nikogo nie zmyli tytułowy ascetyzm - "1" bowiem zawartość muzyczna jest po prostu
sensacyjna! Damski głos w osobie Uli kruszy skały,
i przekonuje że mainstream'owy muzyczny
"zachód" nie musi być aż tak odległy od naszego
kraju. Piękne, dalekie od banału melodie, rockowy
feeling i produkcja to główne atuty tej płyty. Dawno
nie słyszałem tak dobrej wokalistki. Ten zespół ma
głos Janis Joplin i zapach prawdziwego rock'n'rolla !
- Jan Borysewicz.
źródło: http://merlin.pl/1_The-Boogie-Town/
browse/product/4,778900.html/ 2013.03.05

Dire Straits /
Brothers in arms
PL/3023
pop
rock

Utwór brytyjskiego zespołu Dire Straits, napisany
przez Marka Knopflera i tytułowa piosenka albumu.
Został zainspirowany przeżyciami ojca Knopflera,
który był ochotnikiem w armii izraelskiej. Jest to
przejmujący manifest przeciwko wojnie, we
wszystkich jej aspektach.
źródło: http://www.lastfm.pl/music/Dire+Straits/_/
Brothers+in+Arms/ 2013.03.05

Eminem /
Recovery
PL/3022
hip-hop
rap

Eminem po tym, jak przestał ćpać, tyć i pić
odzyskał wenę. Można go nie lubić, można uważać
za błazna rapowego światka, ale trzeba mieć
zatyczki w uszach, by nie dosłyszeć kapitalnego
głosu, wybornego flow. Trzeba być człowiekiem o
bardzo wąskich horyzontach, aby nie docenić
złożonych tekstów, gry słowami, kapitalnych
metafor. Wartszatem Eminema można by było
obdzielić trzech innych raperów, a on wciąż
pozostałby artystą wyjątkowym. Ma po prostu w
sobie to coś, dostał tę iskrę, dar i wykorzystuje to
doskonale.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/eminemrecovery,1,4627267,recenzja.html/ 2013.03.05

Prelude ;
G.Y.E. ;
Blame It On My Love ;
Somebody Else ;
It Doesn’t Matter ;
You May Cry ;
Emily ;
Such A Mess ;
Running ;
Favorite Enemy ;
Not Scared ;
Get Out The Way ;
Emily (polska wersja).

Sofaraway ;
Money For Nothing ;
Walk Of Life ;
Your Latest Trick ;
Why Worry ;
Ride Across The River ;
The Man's Too Strong ;
One World ;
Brothers In Arms.

Cold wind blows ;
Talkin` 2 myself feat. Kobe ;
On fire ;
Won`t back down feat. Pink ;
W.T.P. ;
Going through changes ;
Not afraid ;
Seduction ;
No love ;
Space bound ;
Cinderella man ;
25 to life ; So bad ;
Almost famous ;
Love the way you lie ;
You`re never over.

PL/3021

PL/3020

Chao Manu /
Radio Bemba Sound
System [Live]

Koncertowa płyta Manu Chao, na którą składają
się nieco żywiołowsze wersje piosenek z
"Clandestino" i "Proxima Estacion" oraz z płyt
Mano Negry.

rock

źródło: http://merlin.pl/Radio-Bemba-Sound-System_ManuChao/browse/product/4,641240.html/ 2013.03.05

Jones Tom /
Praise & Blame

Niedawno skończył 70 lat. Wydaje się, że od
dawna powinien zajmować się odcinaniem
kuponów od minionych osiągnięć. Tymczasem
przedstawia nam 11 premierowych, bardzo
amerykańskich w charakterze. Słychać na tej płycie
rock and rolla, gospel, soul, bluesa. Głos artysty
brzmi fantastycznie czysto i donośnie, jakby upływ
czasu absolutnie go nie dotyczył. Nie ma tu
żadnych umizgów w stylu pop, zagrywek pod
publiczkę czy zdarzających się Jonesowi w
niedalekiej przeszłości flirtów z modną stylistyką.
To surowa, bardzo prawdziwa płyta.

pop

Intro ; Bienvenidaa Tijuana ;
Machine Gun ; Por Donde Saldra El Sol ;
Peligro ; Welcome To Tijuana ; El Viento ;
Casa Babylon ; Por El Suelo ;
Blood And Fire ; Ezln... Para Tod@s Todo... ;
Mr Bobby ; Bongo Bong ; Radio Bemba ;
Que Paso Que Paso ; Pinocchio ;
Cahi En La Trampa ; Clandestino ;
Rumba De Barcelona ; La Despedida ; Mala Vida ; Radio
Bemba ; Que Paso Que Paso ;
Pinocchio ; La Primavera ;
The Monkey ; King Kong Five ;
Minha Galera ; Promiscuity.

What good am I ? ;
Lord help ;
Did trouble me ;
Strange things ;
Burning hell ;
If I give my soul ;
Don`t knock ;
Nobody`s fault but mine ;
Didn`t it rain ;
Ain`t no grave ;
Run on.

źródło: http://www.polityka.pl/kultura/muzyka/1507956,1,
recenzja-plyty-tom-jones-praise--blame.read/ 2013.03.05

PL/3019

Muse /
Absolution
rock

Ta płyta jest bardzo ważna dla zespołu... nie
zdecydował się bowiem na żadne zmiany
aranżacyjne i produkcyjne... Brak eksperymentów
może cieszyć tych fanów, którzy cenili takie
właśnie rockowe brzmienie. Zespół wyraźnie też
złagodził brzmienie i hipnotyczny ciężar... Fani
zawodzeń wokalisty poczują się zadowoleni: takich
wolnych, powłóczystych piosenek o złych stronach
miłości jest tu bardzo dużo.
źródło: http://www.popupmusic.pl/no/1/recenzje/15/museabsolution/ 2013.03.05

Intro ;
Apocalypse Please ;
Time Is Running Out ;
Sing for Absolution ;
Stockholm Syndrome ;
Falling Away with You ;
Interlude ;
Hysteria ;
Blackout ;
Butterflies and Hurricanes ;
The Small Print ;
Endlessly ;
Thoughts Of A Dying Atheist ;
Ruled by Secrecy.

PL/3018

De Mono /
No stress
pop

Dziesiąty studyjny album zawiera 13 piosenek.
Płyta oferuje wiele niespodzianek. Pierwszą jest
duet wokalny Andrzeja Krzywego z Anną
Dereszowską, która dotąd współpracowała z De
Mono jako aktorka występująca w teledyskach do
piosenek. Tym razem stanęła przed mikrofonem i
wyśpiewała damską partię w romantycznej
balladzie. Kolejna niespodzianka to afrykańskie
rytmy w remiksie utworu „Póki na to czas”.
źródło: http://kulturalnysklep.pl/DEMONO/pr/de-mono--nostress-.html#description/ 2013.03.06

Natu /
Gram duszy
PL/3017
soul
pop

Nowa płyta właścicielki jednego z najlepszych
głosów w Polsce, czarodziejki dźwięków - NATU
czyli Natalii Przybysz, znanej wszystkim ze Sistars!
Na krążku znajduje się 11 kompozycji utrzymanych
w klimacie soul. To zbiór piosenek w dużej mierze
po polsku. Przepiękne, głębokie teksty na płytę są
dziełem NATU i jej drugiej połówki... NATU oddaje
słuchaczom cząstkę siebie, gram swojej duszy. Wg
artystki istotą muzykowania jest robienie tego co w
duszy gra i życie swoją pasją z koncentracją na
tym procesie.
źródło: http://merlin.pl/Gram-Duszy_Natu/browse/
product/4,806867.html/ 2013.03.06

PL/3016

Soyka Stanisław /
... Tylko brać
[Osiecka znana i
nieznana]
poezja śpiewana

To spontaniczne, ale też świeże i nieznane
podejście do twórczości Agnieszki Osieckiej. To też
zbiór dedykowany wszystkim fanom finezyjnych
interpretacji Stanisława Soyki. W bukiecie
muzycznej woni da się wyczuć aromat bluesa,
country, jazzu a nawet pop-u. Melancholia
przeplata się z niepokojem, radość ze smutkiem.
Mimo bogactwa wyrazu całość pozostaje jednak
niezwykle spójna. I kusząca... To podróż w
niebanalny, wyidealizowany świat finezji i
interpretacyjnych niuansów. To ukłon w stronę tak
nieskazitelnych wartości jak przyjaźń, czy miłość,
ale i wyraz głębokiego szacunku wobec
ponadczasowych trendów.
źródło: http://merlin.pl/Tylko-brac-Osiecka-znana-inieznana/browse/product/4,809236.html/ 2013.03.06

Jednym zdaniem ;
Póki na to czas ;
Moja lady ;
(No stress) Wyjście zawsze jest ;
Życie to sen ;
Kilka szczęść ;
Twoje oczy pełne nieba ;
To pieniądze ;
To stanie się jutro ;
W sam raz dla Niej ;
3 minuty ;
Nie chcę nic więcej ;
Milczę, o Tobie ;
Póki na to czas (Seb 7 Masta P RMX).

Gwiazdy ;
Gram duszy ;
Cisza ;
Pchła muskczak ;
Grzebień ;
Kąpiele w błocie ;
Love Manufacture ;
Joy In Her Belly ;
O człowieku ;
Natalala Robot ;
Ocean Prayer.

Nie całuj mnie pierwsza ;
Co by było gdyby nam zabrakło... ;
...tylko brać ;
Księżycu płyń ;
Tango Warszawo ;
W naszym domu nie ma drzwi ;
Jedni piszą wiersze piórem ;
Od Warszawy do Krakowa ;
A może nie warto ;
Po słonecznej stronie dnia ;
Upływa szybko życie.

PL/3015

Davis Miles /
Sketches of Spain
jazz

Album to efekt fascynacji Hiszpanią, rytmami
flamenco. Słychać to najlepiej w opracowanym na
orkiestrę "Concerto de Aranjuez" Rodrigo, a
właściwie części Adagio. To monumentalne dzieło
nadal robi piorunujące wrażenie. Tak jest nasycone
emocjami.
źródło: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/miles-davissketches-of-spain/ 2013.03.06

Concierto de Aranjuez ;
Will o'the wisp ;
The Pan Piper ;
Saeta ;
Solea ;
Song of our country ;
Concierto de Aranjuez ;
Song of our country.

CD 1: Good bait ;
Birk's works ; Thru for the night ; Castle rock ; Don't blame me ; I've
got a mind to ramble blues ; Don't cry baby blues ; In a mellotone ;
Globetrotter ; Tune up ; Walkin' ; Four.

PL/3014

Coltrane John /
Anthology

5-ciopłytowy box zawierający kompletną antologię
nagrań najwybitniejszego w dziejach wirtuoza
saksofonu.

jazz

źródło: http://merlin.pl/John-Coltrane-Anthology_JohnColtrane/browse/product/4,790187.html/ 2013.03.06

CD 2: Blue train ; Spiritual ; Naima ;My favourite things ;
Impressions ; Traneing in ; The inch-worm.
CD 3: Everytime we say goodbye ; Impressions ; On green dolphin
street ; Walkin' ; So what? ; Round about midnight.
CD 4: Chim chim cheree ; Bye bye blackbird ;
I want to talk about you ; Roy.
CD 5: A love supreme ; Chasin' the trane ; Afro-blue ; Mr. P.c.

Młynarski plays
Młynarski /
Rebeka nie zejdzie
dziś na kolację
PL/3013
piosenka
rock
muzyka
alternatywna

Zespół, który tworzą Gaba Kulka, Janek Młynarski,
Piotr Zabrodzki, Kuba Galiński, Marian
Wróblewski, Wojtek Traczyk i Manolo Alban
Juarez to równocześnie hołd jak i nowe spojrzenie
na twórczość niezwykłego artysty jakim jest
Wojciech Młynarski. Krążek zawiera nowe, czasem
zaskakujące, ale absolutnie rewelacyjne wersje
jego piosenek.
źródło: http://merlin.pl/Rebeka-nie-zejdzie-dzis-nakolacje_Mlynarski-Plays-Mlynarski/browse/product/
4,811647.html/ 2013.03.06

Nie ma jak u mamy ;
Róbmy swoje ;
Fruwa twoja marynara ;
Ogrzej mnie ;
Ballada o Dzikim Zachodzie ;
Podchodzą mnie wolne numery ;
Ballada o tych co się za pewnie poczuli ;
Panowie, bądźcie dla nas dobrzy na zimę ;
Lubię wrony ;
La valse du mal ;
Jesteśmy na wczasach ;
Szara kolęda .

PL/3012

Midnight Oil /
Diesel and dust
rock

PL/3011

Pink Floyd /
A momentary lapse
of reason

Można się w tej muzyce wprost pławić. Jest
dynamiczna, mocna, ale zawiera w sobie
jednocześnie coś sentymentalnego, jakieś utracone
piękno. Hipnotyzuje.
źródło: http://merlin.pl/Diesel-And-Dust_MidnightOil/browse/product/4,7859.html/ 2013.03.06

Jest to pierwszy album Pink Floyd nagrany bez
długoletniego lidera zespołu - basisty Rogera
Watersa. Teksty i muzyka tego albumu podejmują
wątki dotychczasowej twórczości Pink Floyd.
Grupa wraca do wcześniejszego brzmienia, sprzed
okresu dominacji Watersa.

rock
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
A_Momentary_Lapse_of_Reason/ 2013.03.06

PL/3010

Beds are burning ;
Put down that weapon ;
Dreamworld ;
Arctic world ;
Warakurna ;
Dead heart ;
Whoah ;
Bullroarer ;
Sell my soul ;
Sometimes ;
Gunbarrel highway.

Signs of life ;
Learning to fly ;
The dogs of war ;
One slip ;
On the turning away ;
Yet another movie ;
A new machine - part 1 ;
Terminal frost ;
A new machine - part 2 ;
Sorrow.

Marillion /
The best of both
worlds

CD 1: Script for a jesters tear ;
Market square heroes (b'sides version) ; He knows you
know ; Forgotten sons ; Garden party ; Assassing (single
version) ; Punch and judy ; Kayleigh (single version) ;
Pierwsza płyta zawiera największe hity Marilliona z Lavender (single version) ; Heart of lothian (single version)
czasów Fisha. Na drugiej ie znajdują się utwory
; Incommunicado ; Warm wet circles (single version) ;
Marilliona już z czasów Steave'a Hogharta.
That time of the night (the short straw) ; Sugar mice.

rock

źródło: http://merlin.pl/The-Best-Of-BothWorlds_Marillion/browse/product/4,145333.html/ 2013.03.06

CD 2: Uninvited guest ; Easter ;
Hooks in you (meaty mix) ; The space ; Cover my eyes ;
No one can ; Dry land ; Waiting to happen ; The great
escape ; Alone again in the lap of luxury ; Made again ;
King ; Afraid of sunlight ; Beautiful ; Cannibal surf babe.

PL/3009

Tomasz Stanko
Quortet /
Suspended night
jazz

Muzyka zawarta na płycie jest najwyższej próby
świadectwem niezwykłej dojrzałości Tomasza
Stańki i jego młodego zespołu oraz niesamowitego
zgrania wszystkich muzyków. Pełna jest pięknych
motywów, przemawia niedopowiedzeniami,
zawieszonymi frazami. A zgodnie z tytułem,
rewelacyjnie słucha jej się nocną porą.

Song for Sarah ;
Suspended Variations I - X.

źródło: http://www.diapazon.pl/PelnaWiadomosc.
php?bn=Recenzje&Id=787/ 2013.03.07

Bublé Michel /
It's time
PL/3008
pop
jazz

Na albumie znajduje się zbiór znanych
standardów. Jedną z perełek jest nowe wykonanie
przez Michaela Buble utworu z repertuaru The
Beatles. Choć wszystkie utwory wykonane zostały
z iście młodzieńczą energią to jednak zachowały
swoje delikatnie swingujące brzmienie. To przykład
doskonałego mariażu jazzu, swingu i popu.
źródło: http://www.radiozet.pl/Muzyka/Artysci/Michael-Buble/Its-Time/ 2013.03.07

PL/3007

Tomasz Stanko
Quortet /
Lontano
jazz

Nowy album Tomasza Stańki, w którym zatacza on
swoiste koło swojej kariery i na nowo podejmuje
dawne wątki muzyczne. Obok premierowych
utworów utrzymanych w poetyce Milesa Davisa i
Cheta Bakera znajdziemy tutaj także
reinterpretacje słynnej Kattorny Krzysztofa
Komedy.
źródło: http://merlin.pl/Lontano_Tomasz-StankoQuartet/browse/product/4,464924.html/ 2013.03.07

Feeling Good ;
A Foggy Day (In London Town) ;
You Don't Know Me ;
Quando, Quando, Quando ;
Home ;
Can't Buy Me Love ;
The More I See You ;
Save The Last Dance For Me ;
Try A Little Tenderness ;
How Sweet It Is ;
A Song For You ;
I've Got You Under My Skin ;
You And I.

Lontano I ;
Cyrhia ;
Song for Ania ;
Kattorna ;
Lontano II ;
Sweet thing ;
Trista ;
Lontano III ;
Tale.

Gabriel Peter /
Up
PL/3006
pop
rock

Up wydaje się być kontynuacją i zarazem
ciemniejszym, pogłębionym rozwinięciem Us .
Gabriel pracował nad nową płytą latami,
zgromadził ponad 150 piosenek. Z tego
przebogatego materiału wyciągnął niezwykle
intensywny i "gęsty" ekstrakt - dziesięć utworów
będących kolejnym rozdziałem podróży w głąb
oryginalnej, autorskiej muzyki - zadziwiającego
połączenia rocka, progresywnego popu, muzyki
etnicznej i zaawansowanej elektroniki. Świetna,
choć przyznajmy nie najłatwiejsza, "otwierająca"
się dopiero po kilku przesłuchaniach płyta.

Darkness ;
Growing up ;
Sky blue ;
No way out ;
I grieve ;
The Barry Williams show ;
My head sounds like that ;
More than this ;
Signal to noise ;
The Drop.

źródło: http://merlin.pl/Up_Peter-Gabriel/browse/
product/4,306207.html/ 2013.03.07

PL/3005

Coltrane John /
A love supreme
jazz

Płyta jest suitą złożoną z czterech części, suitą
zadedykowaną Bogu. Wydaje się, że wcześniej
jedynie Jan Sebastian Bach sprawiał
Wszechmogącemu tak wielką radość swoimi
dziełami... Od początku do końca liczy się tylko
muzyka - muzyka genialnego saksofonisty, który
swoją pracę ofiarował Bogu, a ten odwdzięczył mu
się natchnieniem, dzięki któremu powstała ta
płyta... Wystarczy ustawić odtwarzacz na "Repeat
All" i już z pół godziny robi się wieczność.
Wieczność w naprawdę doborowym towarzystwie!

Part 1: Acknowledgment ;
Part 2: Resolution ;
Part 3: Pursuance ;
Part 4: Psalm.

źródło: http://merlin.pl/A-Love-Supreme_JohnColtrane/browse/product/4,603192.html/ 2013.03.07

Waters Roger /
Amused to death
PL/3004
pop
rock

Czternaście arcygenialnych kompozycji bez
wyjątku tworzy mistrzowsko skrojony zbiór, przy
którym wcześniejsze płyty artysty, a może i nawet
niektóre z repertuaru Pink Floyd wypadają blado.
Wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik,
znakomicie przemyślane. Nie sposób nie dać się
urzec tej płycie. To niewątpliwie jedna z
najlepszych płyt historii rocka.
źródło: http://rockers.com.pl/rockopedia/plyta/recenzje/
559.html/ 2013.03.07

The Ballad Of Bill Hubbard ;
What God Wants, Part I ;
Perfect Sense, Part I ;
Perfect Sense, Part II ;
The Bravery Of Being Out Of Range ;
Late Home Tonight, Part I ;
Late Home Tonight, Part II ;
Too Much Rope ;
What God Wants, Part I ;
What God Wants, Part II ;
Watching TV ;
Three Wishes ;
It's A Miracle ;
Amused To Death.

PL/3003

Davis Miles
Miller Marcus /
Music from siesta

źródło: http://www.lastfm.pl/music/Miles%2BDavis
%2B%2526%2BMarcus%2BMiller/Music+from+Siesta/
2013.03.07

jazz

PL/3002

PL/3001

Pink Floyd /
Dark side of the
moon

Album koncepcyjny brytyjskiej grupy rockowej Pink
Floyd z 1973 r. Tematami 10 utworów na płycie są
problemy współczesnego życia: pieniądze,
chciwość, przemijanie, szaleństwo i wojna.

rock

źródło: http://www.lastfm.pl/music/Pink+Floyd/
Dark+Side+of+the+Moon/ 2013.03.07

Branford Marsalis
Quartet /
Eternal

Połączenie pasji, może nawet z odrobiną
drapieżności z melancholią.

jazz

źródło: http://merlin.pl/Eternal_Branford-MarsalisQuartet/browse/product/4,431346.html/ 2013.03.07

Lost in Madrid Part I ;
Siesta / Kitt's Kiss / Lost in Madrid Part II ;
Theme for Augustine / Wind / Seduction /Kiss ;
Submission ;
Lost in Madrid Part III ;
Conchita / Lament ;
Lost in Madrid Part IV / Rat Dance / The Call ;
Claire / Lost in Madrid Part V ;
Afterglow ;
Los Feliz .

Speak to me / Breathe ;
On the run ;
Time ;
The Great gig in the sky ;
Money ;
Us and them ;
Any colour you like ;
Brain damage ;
Eclipse.

Ruby And The Pearl ;
Reika's Loss ;
Gloomy Sunday ;
Lonely Swan ;
Dinner For One Please, James ;
Muldoon ;
Eternal.

PL/3000

Sadowska Maria
Serafińska Anna
Szrom Janusz /
Kaczmarski & Jazz
jazz
poezja śpiewana

Dorobek Jacka Kaczmarskiego jest ogromny.
Sadowska, Serafińska i Szrom postanowili
zaprezentować jego nowe oblicze i pokazać, jak
znany wszystkim repertuar może zabrzmieć w
ambitnych, jazzowych i zaskakujących
interpretacjach. Obok tego projektu żaden
meloman z pewnością nie przejdzie obojętnie.
Słuchając płyty mamy przyjemność obcowania ze
sztuką na najwyższym poziomie – pięknymi
aranżacjami i nietuzinkowymi możliwościami
wokalnymi gwiazd polskiego jazzu.
źródło: http://www.empik.com/kaczmarski-jazz-serafinskaanna-sadowska-maria-szrom-janusz,prod58631977, muzyka-p/
2013.03.07

PL/2999

Cohen Leonard /
Songs from the road
piosenka literacka

Tuzin najbardziej popularnych piosenek Leonard'a
Cohena z ostatnich światowych występów w
najbardziej popularnych salach koncertowych, na
festiwalach czy stadionach. To nie tylko hołd dla
znakomitej twórczości Cohena jako artysty
koncertowego, ale również dla jego niesłabnącej
popularności na całym świecie. Prezentuje każdą
dekadę życia Leonarda jako artysty, począwszy od
1960 r. aż do XX wieku.
źródło: http://merlin.pl/Songs-From-The-Road_LeonardCohen/browse/product/4,800518.html/ 2013.03.07

Seal /
[6] Commitment
PL/2998
funk
soul

Kolejny album znakomitego brytyjskiego wokalisty.
Tym razem mamy do czynienia ze zbiorem
autorskich kompozycji, wyjątkowo dla Seala
ważnych, bo bardziej niż kiedykolwiek zagłębił się
tematy osobiste. Stąd tytułowe "zobowiązanie" wobec żony, dzieci, oraz fanów... Wzrusza już
pierwszy singel, wzbogacony brzmieniem sekcji
smyczkowej - jedna z najpiękniejszych miłosnych
ballad w karierze artysty.
źródło: http://merlin.pl/VI-commitment_Seal/browse/
product/4,798665.html/ 2013.03.07

Nasza klasa (Maria Sadowska).
Mury (Janusz Szrom).
Mucha w szklance lemoniady (Anna Serafińska).
Arka Noego (Maria Sadowska).
Przyśpiewka bylejaka o europejskości Polaka (Maria
Sadowska, Anna Serafińska, Janusz Szrom).
Postmodernizm (Maria Sadowska).
Mury (Anna Serafińska).
Przechadzka z Orfeuszem (Janusz Szrom).
Sen Katarzyny II (Anna Serafińska).
Nie mogę spać (Anna Serafińska).
Obława (Janusz Szrom).
Mury (Maria Sadowska).
Rozmowa (Maria Sadowska, Anna Serafińska, Janusz
Szrom).
Motywacja (Maria Sadowska, Anna Serafińska, Janusz
Szrom).

Lover, Lover, Lover ;
Bird On The Wire ;
Chelsea Hotel ;
Heart With No Companion ;
That Don t Make It Junk ;
Waiting For The Miracle ;
Avalanche ;
Suzanne ;
The Partisan ;
Famous Blue Raincoat ;
Hallelujah ;
Closing Time.

If I'm Any Closer ;
Weight Of My Mistakes ;
Silence ;
Best Of Me ;
All For Love ;
I Know What You Did ;
The Way I Lie ;
Secret ;
You Get Me ;
Letting Go ;
Big Time.

PL/2997

Metallica /
Metallica
heavy metal

Płyta, która wstrząsnęła rynkiem metalowym i nie
tylko. Muzycy pokazali , że można grać ostro i
jednocześnie melodyjnie, a do tego nie ulegać
kompromisom... Pozycja godna polecenia, ten
album zamyka tzw. okres trashowy w działalności
zespołu. Kapela chcąc pewnie dotrzeć również do
wielbicieli lżejszych brzmień, zrezygnowała z
agresywnego, szybkiego grania na rzecz
wolniejszego i łagodniejszego brzmienia. Hetfield
zaczął śpiewać, porzucając charakterystyczny
zachrypły gardłowy krzyk na rzecz łagodniejszego
wyśpiewywania tekstów. W warstwie
instrumentalnej też słychać złagodzenie, riffy choć
mocne nie są już tak zadziorne, a muzyka jest
bardziej melodyjna, tempo wolniejsze.

Enter sandman ;
Sad but true ;
Holier than thou ;
The unforgiven ;
Wherever I may roam ;
Don't tread on me ;
Through the never ;
Nothing else matters ;
Of wolf and man ;
The God that failed ;
My friend of misery ;
The struggle within.

źródło: http://merlin.pl/Metallica_Metallica/browse/
product/4,37730.html/ 2013.03.07

Cocker Joe /
Hard knocks
PL/2996
pop
rock

Minnelli Liza /
Confession
PL/2995
pop
jazz

Powrót Cockera do życiowej formy - energetyczne,
melodyjne kawałki śpiewane z charakterystyczną
chrypką wpadają w ucho od pierwszego
przesłuchania i trudno się od nich uwolnić.
źródło: http://merlin.pl/Hard-Knocks_Joe-Cocker/
browse/product/4,791712.html/ 2013.03.07

Minnelli sięga do standardów amerykańskiej
muzyki popularnej. To najbardziej intymna i
bezpośrednia płyta w jej karierze. Jej głosowi
towarzyszy jedynie fortepian. wokalistka niechętnie
wskazuje utwory mające dla niej specjalne
znaczenie: To taka płyta, na którą wybiera się
same ulubione piosenki. Jest bardzo osobista.
źródło: http://merlin.pl/Confessions_Liza-Minnelli
/browse/product/4,806896.html/ 2013.03.07

Hard Knocks ;
Get On ;
Unforgiven ;
The Fall ;
So It Goes ;
Runaway Train ;
Stay Th Same ;
Thankful ;
So ;
I Hope.

Confession ;
You Fascinate Me So ;
All The Way ;
I Hadn't Anyone Till You ;
This Heart Of Mine ;
I Got Lost In His Arms ;
Remind Me ;
Close Your Eyes ;
He's A Tramp ;
I Must Have That Man ;
On Such A Night As This ;
Moments Like This ;
If I Had You ;
At Last.

PL/2994

Soundgarden /
Telephantasm
rock

PL/2993

Monheit Jane /
Home
jazz

Retrospektywna płyta, będąca pierwszym od
ponad 10 lat wydawnictwem zespołu. Na płycie
znajdą się niezamieszczane do tej pory nagrania, a
także największe hity.
źródło: http://merlin.pl/Telephantasm_Soundgarden/
browse/product/4,808783.html/ 2013.03.08

Dziesiąta płyta artystki. Dojrzałej, choć w jej głosie
nadal słychać nieśmiałość młodej dziewczyny.
Kiedy zaczyna śpiewać ujawnia się operowe
przygotowanie, krystalicznie czysty, dźwięczny głos
i perfekcyjna artykulacja. Nie ma problemu nawet z
karkołomnymi przejściami w dół i w górę oktawy.
Jazzowe aranżacje wykonane z towarzyszeniem
dobrego zespołu nie mają słabych momentów...
źródo: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/jane-monheithome/2013.03.08

PL/2992

AC/DC
Stiff upper lip
rock

Album zawierający porcję naprawdę wyśmienitego
"ajcidisowego" grania. Rozczarują się ci, którzy
będą szukać na tej płycie heavy metalowych
brzmień. Bracia Young dokonali zabiegu, o jaki
mało kto by ich chyba podejrzewał - zapomnieli o
latach 80., o mocnych heavy metalowych
albumach. Na stare lata muzycy przypomnieli
sobie o swoich bluesrockowych korzeniach.
Chociaż nie ma tutaj jakichś odkrywczych
kompozycji i typowych "ajcidisowych" hitów, mamy
porcję solidnego szczerego, prostego grania.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/acdc-stiff-upperlip,1,4623352,recenzja.html/ 2013.03.08

Hunted Down ;
Hands All Over ;
Outshined ;
Rusty Cage ;
Birth Ritual ;
Black Hole Sun ;
Spoonman ;
My Wave ;
Fell On Black Days ;
Burden In My Hand ;
Blow Up The Outside World ;
Black Rain.

A Shine On Your Shoes ;
There's A Small Hotel ;
This Is Always ;
Tonight You Belong To Me ;
Look For The Silver Lining ;
I'll Be Around ;
Everything I've Got Belongs To You ;
It's Only Smoke ;
The Eagle And Me ;
I Didn't Know About You / All Too Soon ;
Isn't It A Lovely Day ;
While We're Young.

Stiff upper lip ;
Meltdown ;
House of jazz ;
Hold me back ;
Safe in New York City ;
Can't stand still ;
Can't stop rock'n'roll ;
Satellite blues ;
Damned ;
Come and get it ;
All screwed up ;
Give it up.

PL/2991

CD 3 (The rock'n'roll years 1961 - 1962): Tough enough ;
Mumblin' mosie ; Fifty tears for every kiss ; Unchained
melody ; What'd I say ; Forty days ; Without you ; Shame on
you ; Spanish harlem ; Do you remember ; I'm looking out the
window ; You don't know ; Take special care ; Do you wanna
dance ; Do you wanna dance ; Do you wanna dance ; Do you
wanna dance ; Since i lost you ; Dim, dim the lights ; Save
my soul ; I'm walkin' the blues ; Summer holiday ; The next
time ; Blueberry hill ; A forever kind of love ; Razzle dazzle ;
Reelin' and rockin' ; It's all in the game.

Richard Cliff /
The Rock'n'roll
years 1958 - 1963
rock & roll
pop

CD 4 (Rare'n'rockin 1958 - 1963): Lawdy miss Clawdy ;
Breathless ; Twenty flight rock ; Jailhouse rock ; Money
honey ; Heartbreak hotel ; Turn me loose ; Who's gonna take
you home ; Let's stick together ; What'd i say ; Forty days ;
Got a funny feeling ; Rosalie ; Me and my shadows ;
Lessons in love ; We say yeah ; Hang up your rock and roll
shoes ; Dancing shoes ; It'll be me ; Summer holiday
advertising ep ; Cliff's personal message to you.

CD 1 (The rock'n'roll years 1958 - 1959): Schoolboy crush ; High
class baby ; My feet hit the ground ; Don't bug me baby ; King creole ;
TV hop ; Rockin' robin ; I'll try ; High school confidential ; Early in the
morning ; Somebody touched me ; Livin' lovin' doll ; Mean streak ;
Never mind ; Steady with you ; My babe ; Move it ; That'll be the day ;
Danny ; Whole lotta' shakin' goin' on ; One night ; Apron strings ;
Dynamite ; I gotta know ; The snake and the bookworm ; Here comes
summer ; Twenty flight rock ; Blue suede shoes.

CD 2 (The rock'n'roll years 1959 - 1961): Mean woman blues ;
Pointed toe shoes ; I'm walkin' ; Don't be mad at me ; Willie and the
hand jive ; Nine times out of ten ; Thinking of our love ; Evergreen
tree ; She's gone ; Tell me ; Where is my heart? ; Lamp of love ; I'm
gonna get you ; I cannot find a true love ; Working after school ; You
and I ; I'm willing to learn ; We have it made ; Choppin' 'n' changing ;
It's you ; I love you ; 'D' in love ; Catch me ; Now's the time to fall in
love ; Tru

źródło: http://rateyourmusic.com/
release/comp/cliff_richard/the_
rock_n_roll_years_1958_1963// 2013.03.08

PL/2990

Pieprz i wanilia :
The best of lounge
music - 5
chill out
muzyka etniczna

Muzyczna wyprawa po wielu gatunkach muzyki z
najbardziej odległych zakątków całego globu.
Znajdują się tu wszelkie smaki muzyczne, choćby
arabskie, afrykańskie, hinduskie czy latynoskie.
Ponad 160 minut muzyki z pograniczna soulu, nu
jazzu i chill outu z domieszką rozmaitych
etnicznych brzmień.
źródlo: http://www.stx-jamboree.com/plyty-licencje/plyty/
pieprz-i-wanilia/piw5/ 2013.03.08

CD 1: Intro. If I Ever Lose My Faith In You (Natalie Cole). I Can See
The Future (Incognito). Dog-Man (George Duke). Sunny [Funk
Master J.B. VS Funk Master J.S. Hardboiled Remix] (James Brown).
Morris Park [Bonde de Role Remix] (Lenni Sesar). I Like It Like That
[Aaron Jerome Remix] (Pete Rodriguez). La Pantera Mambo (La-33).
Hung Up (Montefiori Cocktail). Strawberry Fields Forever (Los
Fabulosos Cadillacs). La Bamba (Mongo Santamaria). Jamalacha
(Dolores Vargas). Perhaps, Perhaps, Perhaps [Quizas, Quizas,
Quizas] (Doris Day). Volare (The Platters). It's A Man's Man's World
(Reptile Palace Orchestra). Paper Aeroplane (Angus & Julia Stone).
Asoma Tu Carita (Almasala). Mandinga (Novalima). Persian Love
Song [Live At The Mayfair Theatre] (Dead Can Dance).

CD 2: Nantes (Beirut). The Vision (Bukky Leo & Black Egipt).
Caravan (Jan Wouter Oostenrijk [JWO]). Papa Was A Rolling Stone
(Malik Adouane feat. Melvin). Suzy (Caravan Palace). Smells Like
Teen Spirit (Tim Whelan). Tut Guhia (Achanak). Deor Tera (Rajinder
Malhar). Maan Doabe Da (Amrik Babbal). Nachne Nu Dil Ta
([Tigersty

Clapton Eric /
Clapton
PL/2989
pop rock
blues

Po czym poznać mistrza bluesa? Po tym, że
dźwięki, które wydobywa ze swojego instrumentu,
nie są wcale ważniejsze od tych, których nie
wydobywa. Płyta jest jak spotkanie z dawno
niewidzianym przyjacielem. Nie ma znaczenia,
kiedy ostatni raz rozmawialiście, bo przecież i tak
wszystko się zgadza. Jego serce zawsze było za
bluesem. Słuchając płyty możemy zarówno poczuć
smak chicagowskiego bluesa lat 30. i 40. XX
wieku, jak i przenieść się do zadymionych klubów
ówczesnego Nowego Orleanu, pulsujących rytmem
jazzu i dixielandu...
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/eric-claptonclapton,1,4665660,recenzja.html/ 2013.03.08

PL/2988

AC/DC /
High voltage
rock

Jeżeli twórcą rock’n’roll’a był Chuck Berry, a
królem tego gatunku Elvis Presley, to tym, który
skradł im obojgu czarcią pieczęć muzycznego
szaleństwa mógł być tylko Bon Scott - pierwszy i
nieodżałowany wokalista AC/DC. To płyta dla
najzagorzalszych fanów AC/DC i wielbicieli talentu
Bona Scotta, którego udział stanowi najwyższą
wartość tego albumu.
źródło: http://merlin.pl/High-Voltage_AC-DC/browse
/product/4,325079.html?place=suggest/ 2013.03.08

PL/2987

Blasko Sarah /
As Day Follows
Night
pop
folk

Elegancki i inteligentny zbiór piosenek,
rozdzierających serce i dających nadzieję. Można
tu znaleźć elementy folku i jazzu, z rzadko
spotykanym instrumentarium. To nie jest zwykły
album zwykłej piosenkarki. Słyszymy tu
odniesienia do dorobku Henry'ego Manciniego,
Ennio Morricone czy Talking Heads, które
dopełniają nieco smutne teksty, osobliwa perkusja,
odważne aranżacje. I przede wszystkim wokal zadziwiająco urzekający, kameralny, nieziemski.
źródło: http://merlin.pl/As-Day-Follows-Night_SarahBlasko/browse/product/4,802014.html/ 2013.03.08

Travelin' Alone ;
Rocking Chair ;
River Runs Deep ;
Judgment Day ;
How Deep Is the Ocean ;
My Very Good Friend the Milkman ;
Can't Hold Out Much Longer ;
That's No Way to Get Along ;
Everything Will Be Alright ;
Diamonds Made from Rain ;
When Somebody Thinks You're Wonderful ;
Hard Times Blues ;
Run Back to Your Side ;
Autumn Leaves.

It's a long to the top ;
Rock'n'Roll singer ;
The Jack ;
Live wire ;
T.N.T ;
Can I sit next to you girl ;
Little lover ;
She's got balls ;
High voltage.

Down On Love ;
All I Want ;
Bird On A Wire ;
Hold On My Heart ;
We Won't Run ;
Is My Baby Yours? ;
Sleeper Awale ;
No Turning Back ;
Lost & Defeated ;
Over & Over ;
I Never Knew ;
Night & Day.

PL/2986

A-ha /
25
pop

CD 1: Take On Me ; The Blue Sky ; The Sun Always
Shines On TV ; Train Of Thought ; Hunting High And Low
Ćwierć wieku po podboju przez A-ha światowych
; I've Been Losing You ; Scoundrel Days ; The wing Of
list przebojów, przyszedł czas na definitywne
Things ; Cry Wolf ; Manhattan Skyline ; The Living
podsumowanie kariery norweskiej grupy.
Daylights ; Stay On These Roads ; Touchy! ; There's
Dwupłytowa kompilacja "25" zawiera większość
Never A Forever Thing ; You Are The One ; The Blood
singli i kilka wyróżniających się nagrań z albumów That Moves The Body ; Crying In The Rain ; Early
od pamiętnego hitu "Take On Me" po singel
Morning ; Slender Frame ; I Call Your Name.
"Butterfly, Butterfly (The Last Hurrah)" z roku 2010.
Ostatni w karierze, po decyzji o zaprzestaniu przez
CD 2: Move To Memphis ; Dark Is The Night For All ;
zespół działalności. Wszystkie nagrania zostały
Cold As Stone ; Angel ; Shapes That Go Together ;
zremasterowane, wiele pojawia się w rzadkich
Summer Moved On ; Minor Earth Major Sky ; The Sun
wersjach.
Never Shone That Day ; Velvet ; Forever Not Yours ;
źródło: http://merlin.pl/25-Years-Anniversary-Remastered_ Aha/browse/product/4,789345.html/ 2013.03.28

PL/2985

Sex Pistols /
The Great rock'n'roll
swindle
punk rock

Zremasterowana wersja wydanej oryginalnie w
1979r. ścieżki dźwiękowej do filmu
dokumentującego karierę i upadek zespołu. Album
był atakiem słynnego managera zespołu Malcolma
McLarena na przemysł muzyczny, którym szczerze
gardził. Uwikłany w procesy z Johnym Rottenem,
firmami Warner Brothers Records i Virgin Records,
McLaren postanowił zaatakować w jedyny znany
mu sposób - poprzez udokumentowanie całej
batalii na taśmie filmowej.
źródło:
http://www.universalmusic.pl/katalog.id_7485.filtr_c.backsite_
132/ 2013.03.28

Lifelines ; Did Anyone Approach You? ; Celice ; Analogue
; Cosy Prisons ; Foot Of The Mountain ; Nothing Is
Keeping You Here ; Shadowside ; Butterfly, Butterfly (The
Last Hurrah).

God save the queen [Symphony] ;
Rock around the clock ; Johnny B. Goode ;
Roadrunner ; Black Arabs ; Anarchy in The U.K. ;
Whatcha gonna do about it? ; Who killed Bambi? ;
Silly thing ; Substitute ; Don't give me no lip child ;
(I'm not your) Steppin' Stone ; Lonely boy ;
Something else ; Anarchie pour le U.K. ;
Einmal war belson bortrefflich ;
Einmal war belson wirflich bortrefflich ;
No one is innocent ; My way ; C'mon everybody ;
EMI [Orch] ; Great rock'n'roll swindle ;
You need hands ; Friggin' in the riggin'.

PL/2984

Tosca /
Different tastes of
honey
muzyka
elektroniczna

Corr Sharon /
Dream of you
PL/2983
folk
pop

To jedna z najlepszych pozycji w dyskografii duetu
Tosca. Funky dub sexy, house i bossanova tak w
skrócie można opisać ten kapitalny materiał.
Doskonały groove tych nagrań znakomicie
sprawdzi się zarówno w domomym zaciszu jak i na
tanecznej imprezie.
źródło: http://merlin.pl/Different-Tastes-Of-Honey_Tosca
/browse/product/4,800348.html/ 2013.03.28

Sharon Corr to podpora zespołu The Corrs, gdzie
odpowiada za drugi głos, skrzypce i kompozycję
wielu hitów. Płyta stanowi zbiór melodyjnych,
kunsztownych piosenek pop z charakterystyczną,
irlandzką nutą i wydatną rolą skrzypiec. Bardziej
niż wcześniej dojrzałych - artystka podkreśla że
jest matką, co zmieniło jej postrzeganie świata.
źródło: http://merlin.pl/Dream-Of-You_Sharon-Corr/
browse/product/4,800133.html/ 2013.03.28

PL/2982

Brodka Monika /
Granda
pop

Bogatsza o życiowe doświadczenia, pewna siebie i
gotowa na artystyczne eksperymenty, artystka
Monika Brodka wraca z bezkompromisowym
materiałem. Teksty ujmują absurdalnym humorem,
oddają hołd poezji Białoszewskiego i mrugają do
przeróżnych konwencji. Podobne "oko" puszcza
wokal. Artystka bawi się własnym głosem, pozwala
mu płynąć w nowych kierunkach, uprawia wokalną
ekwilibrystykę. Czasem brzmi jak rozchichotana
dziewczynka, czasem jak zmysłowa kobieta. Kiedy
indziej krzyczy i świadomie wybiera śpiewanie
nieczysto, ale z charakterem. Jej wokal przechodzi
przez wszystkie rejestry, także emocjonalne.
źródło: http://merlin.pl/Granda_Monika-Brodka/browse/
product/4,798659.html/ 2013.03.28

Honey (Piano Intro) ;
Honey (Markus Kienzl Dub) ;
Honey (Massi Dub) ;
Honey (Funky Lowlives Dub) ;
Honey (Faze Action Dub) ;
Honey (Bigga Bush Dub) ;
Honey (Supatone 1 Dub) ;
Honey (Only Child Dub) ;
Honey (Organic Audio Dub) ;
Honey (Shelter Ave Dub) ;
Honey (Kieser.Velten Dub) ;
Honey (Azoia Dub) ;
Honey (Freedom Satellite Dub) ;
Honey (Supatone 2 Dub) ;
Honey (Piano End).

Our Wedding Day ;
Everybody's Got To Learn Sometime ;
It's Not A Dream ;
Mna Na h'Eireann ;
Buenos Aires ;
So Long Ago ;
Smalltown Boy ;
Cooley's Reel ;
Butterflies ;
Dream Of You ;
Real World ;
Love Me Better.

Szysza ;
Granda ;
Krzyżówka onia ;
Saute ;
Hejnał ;
W pięciu smakach ;
Bez tytułu ;
K.O. ;
Syberia ;
Kropki kreski ;
Excipit.

PL/2981

Iron Maiden /
The Final frontier
heavy metal

Kto ten zespół lubi i zna, doskonale wie, jakiego
żelastwa może się po nim spodziewać – fajnie, że
mimo tak długiego przebiegu za bardzo uchu nie
ciąży. Płyta może się podobać, pod warunkiem, że
zaakceptuje się jeden fakt: Iron Maiden nie jest już
zespołem, który sypie z rękawa metalowymi
hitami, jakich fani zawsze domagają się na
koncertach...
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/metal/iron-maiden-thefinal-frontier,1,4665374,recenzja.html/ 2013.03.28

PL/2980

First State /
Changing Lanes

Dwanaście niesamowitych, energetycznych
produkcji. Oprócz znanych już utworów usłyszymy
nowe, wyprodukowane we współpracy z takimi
wokalistami jak Sarah Howells, Relyk czy Elliot
Johns.

muzyka klubowa
źródło: http://www.filmnetkm.pl/muzyka/29640,first_state_
changing_lanes_cd.html/ 2013.03.28

Bad Brains /
Rock for light
PL/2979
punk rock
reggae

Członkowie grupy zainspirowani muzyką Boba
Marleya orientowali się na Rastafarianizm, co
widoczne było w późniejszej twórczości zespołu.
Bad Brains nagrywali utwory hardcore, punkowe
przeplatając je utworami w stylu reggae. W takim
klimacie została nagrana płyta "Rock For Light" na niej po kilku krótkich i szybkich utworach
hardcorowych pojawiał się jeden w stylu reggae.
źródło: http://merlin.pl/Rock-For-Light_Bad-Brains/
browse/product/4,783414.html/ 2013.03.28

Satellite 15... The final frontier ;
El Dorado ;
Mother of mercy ;
Coming home ;
The Alchemist ;
Isle of Avalon ;
Starblind ;
The Talisman ;
The Man who would be king ;
When the wild wind blows.

My Sanctuary ;
Exeo ;
Surrounds Me ;
Cape Point ;
Cross The Line ;
Mojave ;
Reverie ;
Butterfly Effect ;
Breathe On Me ;
Brave ;
Primate ;
As You Were.

Big takeover ; Attitude ;
Right brigade ; Joshua's song ;
I and I survive ; Banned in D.C. ;
Supertouch ; Destroy babylon ;
F.V.K. ; The meek ; I ;
Coptic times ; Sallin' on ;
Rock for light ;
Rally round jah throne ;
At the movies ; Riot aquad ;
How low can a punk get? ; We will not ; Jam.

PL/2978

Kaas Patricia /
Le mot de passe
pop

Nowa płyta największej rywalki Celine Dion.
Jeszcze niedawno wydawało się, że wielka
popularność piosenki francuskiej to nieodwołalnie
sprawa przeszłości… Starannie wyprodukowana,
przygotowana przy udziale orkiestry symfonicznej
najnowsza płyta artystki bez wątpienia zdobędzie
uznanie tych, którzy cenili niegdyś dokonania
francuskich gwiazd starszego pokolenia.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/pop/patricia-kaas-lemot-de-passe,1,4633765,recenzja.html/ 2013.03.28

PL/2977

Wydra Szymon
& Carpe Diem /
Powołanie
pop
rock

Melodyjne utwory w nieszablonowych aranżacjach,
ballady, czyli odrobina poezji w rockowym
wydaniu, a także energetyczne numery z pazurem.
Gwarantujemy muzyczną ucztę pełną dźwięków,
które z całą pewnością pozwolą nie tylko na chwilę
zapomnienia i rockandrollowego szaleństwa, ale
również na odrobinę refleksji nad tym, co w życiu
naprawdę ważne. Dlaczego POWOŁANIE? Bo
muzyka to dla nas znacznie więcej niż pasja i
sposób na życie, to jego treść, bez której nie
czulibyśmy się spełnieni" - tak na temat nowego
wydawnictwa wypowiada się sam zespół.

Ma liberte la tienne ;
Une fille de l'Est ;
Si tu rêves ;
J'attends de nous ;
Le mot de passe ;
Les éternelles ;
La clé ;
Mon chercheur d'or ;
Quand je t'oublie ;
Une femme comme une autre ;
Les chansons commencent ;
Et je m'en veux ;
Unter der Haut (bonus).

Siła (Intro) ;
Jeśli chcesz ;
Mgła ;
Odejdź ;
Będę sobą ;
Dlaczego Ty ;
Bezdomni ;
Święty spokój ;
Wyspa ;
Mgnienie ;
Siła.

źródło: http://muzyka.gery.pl/cms/index.php/418681/,
Szymon,Wydra,,Carpe,Diem,,,nowa,p%C5%82yta,niebawem,,,,,
,,,/ 2013.03.28

PL/2976

Plant Robert /
Band of joy
rock

Wyraz mądrego i twórczego podejścia do
muzycznej tradycji. Robert Plant wziął na warsztat
tradycyjne melodie, folkowe standardy. To
siarczyste rock'n'rolle, country przy wtórze banjo i
pedal steel, delikatne bluesy i elektro-akustyczne
folki. Lawirujemy zatem między irlandzką
potańcówką, Nashville, a jam session na południu
Stanów.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/rock/robert-plant-bandof-joy,1,4665608,recenzja.html/ 2013.03.28

Angel dance ;
House of cards ;
Central two o nine ;
Silver rider ;
You can't buy my love ;
Falling in love again ;
The only sound that matters ;
Monkey ;
Get along home Cindy ;
Harms swift way ;
Satan your kingdom must come down ;
Even this shall pass away.

PL/2975

Collins Phil /
Going back
soul

Po wielu latach Phill Collins postanowił nagrać
album złożony wyłącznie ze standardów muzyki
soul. Składa w ten sposób hołd wykonawcom,
którzy odegrali decydującą rolę w jego muzycznej
edukacji. Nie chciałem nic zmieniać, tylko
odtworzyć dźwięki i uczucia jakich doznawałem,
gdy po raz pierwszy usłyszałem te utwory - mówi
Collins.
źródło: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/phil-collins-goingback/ 2013.03.26

Zaz /
Zaz
PL/2974
jazz
soul

Zaz nie pojawia się znikąd, jak grom z jasnego
nieba. Gdy dokładniej przyjrzeć się jej karierze,
okazuje się, że przeszła, krok za krokiem, przez
wszystkie niezbędne jej szczeble, potrzebne by
zdobyć sobie uznanie swoich wielbicieli i
publiczności. Zaz obdarzona jest silnym, niezwykle
wrażliwym, lekko ochrypłym głosem... Zaśpiewa
wszędzie gdzie się da, pod warunkiem, że będzie
mogła swobodnie wyrazić siebie, słowami, które
odbijają jej codzienne życie ze swoimi radościami i
smutkami.
źródło: http://merlin.pl/Zaz_Zaz/browse/product/
4,798673.html/ 2013.03.28

Girl (why you wanna make me blue) ;
(Love is like a) heatwave ;
Uptight (Everuthing`s alright) ;
Some of your lovin` ;
In my lonely room ;
Take me in your arms (rock me for a little while) ; Blame it
on the sun ;
Papa was a rolling stone ;
Never dreamed you`d leave in summer ;
Standing in the shadows of love ;
Do I love you ;
Jimmy Mack ;
Something about you ;
Love is here and now you`re gone ;
Loving you is sweeter then ever ;
Going to a go-go ;
Talkin about my baby.

Les passants ;
Je veux ;
Le long de la route ;
La fée ;
Trop sensible ;
Prends garde à ta langue ;
Ni oui ni non ;
Port coton ;
J'Aime à nouveau ;
Dans ma rue ;
Éblouie par la nuit.

PL/2973

Skunk Anansie /
Wonderlustre
rock

Na krążku nowoczesność miesza się z dobrze
znanymi fanom grupy melodyjnością i pazurem.
Połączenie mocy gitar i nietuzinkowego wokalu
Skin wyzwala ogromny ładunek emocjonalny w
każdym utworze. Wonderlustre to dowód, że
można zmieniać swój styl i jednocześnie
pozostawać sobą, niezmiennie intrygując rockowe
środowisko.
źródło: http://merlin.pl/Wonderlustre_Skunk-Anansie/
browse/product/4,786951.html/ 2013.03.28

PL/2972

Linkin Park /
A thousand suns
rock

Buuren Armin von /
Mirage
PL/2971

muzyka klubowa
muzyka
elektroniczna

Śmiały wypad na terytorium elektroniki –
wzbogaconej oczywiście partiami gitar, wpływami
hiphopowymi i ekspresyjnymi partiami wokalnymi
Chestera Benningtona.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/linkin-park-athousand-suns,136441,plyta.html/ 2013.03.28

Materiał pełen emocji i pozytywnej energii, która
hipnotyzuje od pierwszej do ostatniej sekundy.
Jedno z najważniejszych klubowych wydawnictw
ostatnich lat - nowy, najbardziej dojrzały i
perfekcyjnie dopracowany album króla muzyki
trance.
źródło: http://merlin.pl/Mirage_Armin-Van-Buuren/
browse/product/4,800637.html/ 2013.03.28

God loves only you ;
My ugly boy ;
Over the love ;
Talk too much ;
The sweetest thing ;
It doesn't matter ;
You're too expensive for me ;
My love will fall ;
You saved me ;
Feeling the itch ;
You can't always do what you like ;
I will stay but you should leave.

The Requiem ;
The Radiance ;
Burning in the skies ;
Empty spaces ;
When they come for me ;
Robot boy ;
Jornada del muerto ;
Waiting for the end ;
Blackout ;
Wretches and kings ;
Wisdom, justice, and love ;
Iridescent ;
Fallout ;
The Catalyst ;
The Messenger.
Desiderium 207 ;
Mirage ;
This Light Between Us ;
Not Giving Up On Love ;
I Don't Own You ;
Full Focus ;
Take A Moment ;
Feels So Good ;
Virtual Friend ;
Drowning ;
Down To Love ;
Coming Home ;
These Silent Hearts ;
Orbion ;
Minack ;
Youtopia.

Bonobo /
Days to come
PL/2970
muzyka
elektroniczna

Junior Caldera /
Debut
PL/2969

PL/2968

muzyka klubowa
muzyka
elektroniczna

Wilde Kim /
Come out and play

Wyśmienita kolekcja lounge'owo popowych
piosenek, brzmiących niezwykle świeżo i
organicznie. Niemała w tym zasługa
fantastycznych partii wokalnych i soulowo jazzowych aranżacji.
źródło: http://merlin.pl/Days-To-Come_Bonobo/browse/
product/4,911415.html/ 2013.03.28

Debiutancki album znanego francuskiego DJ’a i
producenta. 16 doskonałych kompozycji z
najwyższej półki, które dowodzą, że DJ z jednej
strony ma talent do produkcji elektro – pop, z
drugiej potrafi stworzyć również undergrandowe
kawałki.
źródło: http://www.my-music.pl/cd,27,Junior_Caldera_ Debut/
2013.03.28

Album z 13 nowymi piosenkami artystki nie tylko
dla wiernych fanów towarzyszących jej karierze od
prawie trzydziestu lat, ale również dla wszystkich,
którzy cenią sobie muzykę na najwyższym,
światowym poziomie.

pop
źródło: http://merlin.pl/Come-Out-And-Play_Kim-Wilde/
browse/product/4,800512.html/ 2013.03.28

CD 1: Intro ; Days To Come ;
Between The Lines ; Fever ; Ketto ; Nightlite ;
Transmission 94 ; On Your Marks ;
If You Stayed Over ; Walk In The Sky ; Recurring.
CD 2: Days To Come ;
Between The Lines ; Nightlite ;
If You Stayed Over (Instrumential) ;
If You Stayed Over (Reprise) ;
Walk In The Sky ; Hatoa.

The Way ;
Sleeping Satellite ;
What You Get ;
A Little Bit More ;
Can't Fight This Feeling ;
Feel It ;
Bang Bang Bang ;
Shut Up ;
Be Free ;
Let The Music Play ;
Heartstrings ;
Get Together ;
Rockin' To The Beat ;
Sexy ;
What You Get ;
I Need U ;
Can't Fight This Feeling ;
The Way.

King of the world ;
Lights down low ;
Real life ;
Greatest journey ;
I want what I want ;
Love conquers all ;
Hey! You! ;
Suicide ;
This paranoia ;
Loving You more ;
Get out ;
My wish is your command ;
Jessica.

PL/2967

Tarja /
What lies beneath
rock

Ten album jest bardziej dojrzały od poprzednich mówi artystka - ma naprawdę mocne teksty.
Inspirowali mnie otaczający mnie ludzie, książki
Paolo Coelho, natura i tajemnice życia. W warstwie
muzycznej płyta jest mieszanką metalu i muzyki
klasycznej. Jest to kontynuacja moich poprzednich
nagrań, ale tym razem więcej
eksperymentowałam.
źródło: http://merlin.pl/What-Lies-Beneath_Tarja/
browse/product/4,800301.html/ 2013.03.28

PL/2966

PL/2965

Safura /
It's my war

Debiutancki album pochodzącej z Azerbejdżanu
Safury Alizadeh. Album został nagrany w Szwecji i
zawiera repertuar popowo-taneczny.

pop

źródło: http://muzyka.interia.pl/plyty/plyta/safura-its-mywar,286722/ 2013.03.28

Perry Katy /
Teenage dream
pop

Drugie wydawnictwo Katy Perry po jej
przebojowym debiucie One of the Boys… Cały
album pachnie watą cukrową!
źródło: http://www.empik.com/teenage-dream-perry-katy,
prod58520517,muzyka-p/ 2013.04.02

Anteroom of death ;
Until my last breath ;
I feel immortal ;
In for a kill ;
Underneath ;
Little lies ;
Rivers of lust ;
Dark star ;
Falling awake ;
The archive of lost dreams ;
Crimson deep.

Drip drop ;
March on ;
Runaway ;
Something bigger ;
Glass house ;
From her, from love ;
Too many times ;
Gonna let you know ;
Soulless ;
That means you don't ;
It's my war ;
Drip drop (St. Destiny Remix) ;
Drip drop (Success Remix).

Teenage dream ;
Last friday night (T.G.I.F.) ;
California gurls ;
Firework ;
Peacock ;
Circle the drain ;
The one that got away ;
E.T. ;
Who am I living for? ;
Pearl ;
Hummingbird heartbeat ;
Not like the movies.

DJ Shadow /
Preemptive strike
PL/2964

hip hop
muzyka
elektroniczna

Maroon 5 /
Hands all over
PL/2963
pop
rock

Reamonn /
Eleven
PL/2962
pop
rock

Kompilacja singli DJ'a. Jego pierwsze nagrania
były mieszanką jazzu, soulu, funky, rocka i hip
hopu.
źródło: http://www.rmf.fm/muzyka/biografia,2459, J,Shadow.
html/ 2013.04.02

Przebojowa mieszanka utworów łączących pop,
rock i funk. Piosenki ukazują ich silne strony - są
pogodne, melodyjne oraz wykonane z
zaangażowaniem i pasją.
źródło: http://merlin.pl/Hands-All-Over_Maroon5/browse/product/4,801666.html#fullinfo/ 2013.04.02

Album prezentuje muzyków w szczytowej formie
kompozytorskiej. To płyta pełna energii i nowych
pomysłów. To deklaracja postawy tego zespołu, to
także potwierdzenie ich ogromnego sukcesu, który
stał się faktem nie tylko dzięki dobrej promocji i
milionów sprzedanych płyt, ale przede wszystkim
dzięki zaangażowaniu zespołu, ich kreatywności i
znakomitych koncertów.
źródło: http://merlin.pl/Reamonn_Reamonn/browse/
product/4,630672.html?qrtc_slt=&qrtc_tpl=tpl_prod_muzyka
&qrtc_typ=prd&&qrtc_prd=797214&qrtc_pos=2/ 2013.04.02

Strike 1 ; In/Flux ;
Hindsight ; Strike 2 ;
What Does Your Soul Look Like (Part 2) ;
What Does Your Soul Look Like (Part 3) ;
What Does Your Soul Look Like (Part 4) ;
What Does Your Soul Look Like (Part 1) ;
Strike 3 (And I'm Out) ; High Noon ;
Organ Donor.

Misery ;
Give a little more ;
Stutter ;
Don't know nothing ;
Never gonna leave this bed ;
I can't lie ;
Hands all over ;
How ;
Get back in my life ;
Just a feeling ;
Runaway ;
Out of goodbyes ;
Crazy little thing called love (acoustic).

Yesterday ; Colder ;
Let The Morning Sleep ;
Through The Eyes Of A Child ;
Million Miles ;
Moments Like This ;
Aeroplane ; Proomise (You & Me) ;
Tonight ; Serpentine ;
The Only Ones ; Star ; Alright ;
Strong ; Weep ;
Life Is A Dream ;
Supergirl ;
Josephine (New Version 2010) ;
Waiting There For You.

PL/2961

Kenny G. /
Heart and soul
jazz

Kenneth Gorelick znany jako Kenny G sprzedał
więcej płyt niż jakikolwiek instrumentalista w
historii - 48 milionów. Nikt nie może mu odmówić
wirtuozerii w grze na saksofonie sopranowym ani
talentu zjednywania sobie słuchaczy słodkimi
melodiami.
źródło: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/kenny-g-heartand-soul/ 2013.04.02

Scissor Sisters /
Night work
PL/2960
pop
rock

Scissor Sisters zwraca uwagę na samotność i
desperację mniejszości seksualnych. Nocne życie
okazuje się być nie tylko sposobem na
nieskrępowaną rozrywkę, ale i odnalezienie swojej
identyfikacji w społeczności oraz ucieczkę. Ten
bezkompromisowy i bardzo wyrazisty album
zdecydowanie nie jest dla wszystkich, ale nie
można mu odmówić dużego potencjału.
źródło: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/scissor-sistersnight-work/ 2013.04.02

Pozytywne wibracje
[10]
PL/2959

muzyka klubowa
chill out
funk
soul

CD 3 (Tylko nie chillout): Spit It Clearly (Dilated Peoples
feat. The Alchemist). Genius Of Love (Talking Heads). It's A
Miracle / Miss Me Blind (Culture Club). Shut Up And Let Me
Go (The Ting Tings). Fascination (Alphabeat). Footloose
(Kenny Loggins). New York Girls (Morningwood). (Keep
Feeling) Fascination (The Human League). Holding Out For
a Hero (Bonnie Tyler). Imagination (Belouis Some). Life's
What You Make It (Talk Talk). Dancing in the Streets
(Shalamar). J'en suis fou (Dick Rivers). Can't Get You Out
Of My Head (Patrick & Eugene). Ain't Nobody (Rufus &
Chaka Khan). Mama Told Me Not To Come (Stereophonics
&Tom Jones).
źródło: http://www.stx-jamboree.com/plytylicencje/plyty/pw/pw10/ 2014.04.02

Heart and soul ;
Deja Vu ;
Fall again ;
Letters from home ;
The promise ;
No place like home ;
My devotion ;
G-Walkin' ;
Sunrise ;
One breath ;
Encore ;
After hours.

Night work ;
Whole new way ;
Fire with fire ;
Any which way ;
Harder you get ;
Running out ;
Something like this ;
Skin this cat ;
Skin tight ;
Sex and violence ;
Night life ;
Invisible light.

CD 1 Intro: Superstition (Malik Adouane feat. Kevin Digg). Interlude.
Entrow (Larry Graham & Graham Central Station). Steady (Fijo)
(Fania All Stars). Duppy Conqueror (Bob Marley & The Wailers).
Footprints (Róisín Murphy). I Wanna Be Your Lover (Prince). I Don't
Know Why (I Love You) (The Brand New Heavies). Ain't No Stoppin'
Us Now (Luther Vandross). Why Don't You Do Right (Della Reese).
Happy Soul With a Hook (Dave Cortez). If I Only Knew (Tom
Jones)...
CD 2: Theme From "A Summer Place" (Percy Faith & His
Orchestra). Feel Like Making Love (Ricardo Marrero). Every Little
Step I Take (George Duke). Le Freak (Liza Everson feat. Alvin S).
Many The Miles (Sara Bareilles). I've Never Been To Me (Charlene). I
Didn't Want To Have To Do It (Ralfi Pagan). A Fine Romance (Lena
Horne)...

Weekend in
Barcelona
PL/2958
folk
muzyka hiszpańska

CD 2 (Sunday): Fala Tanto (Open Faraina & Jack
Quinonez). Jaula Demotos (Martin Buscaglia). Calle Go Lem
(Go Lem System). No Apte (At Versaris). Ei, Que Surt El
Sol! (Mazoni). Plou (Elena). Dia A Dia (Nubla). Els Nens
sense memoria (Almasala). Al Son del Caminante (Zulu
9:30). Flamenco Groove (Carlos Gallardo feat. Toni Jimeno).
Deli (Delorean). Sucedaneos (The New Reamon). Club de
fans de John Boy (Love Of Lesbian).
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Barcelona_UniversalMusic-Group/browse/product/4,792995.html/ 2013.04.02

I love disco
PL/2957
disco

CD 3: Love to love You baby (Donna Summer). Party party
(Eruption). Ginger red (Saragossa Band). Camillo
(Supermax). Rivers of Babylon (Boney M.). Enigma (Amanda
Lear). Shake, shake, shake Your booty (K.C. & The
Sunshine Band). A.I.E Mwana (Black Blood). Got to be real
(Cheryl Lynn). Dancing at the disco (Lex). Le freak (Chic).
Hold on I'm coming (Precious Wilson). Celebration (Kool &
The Gang). You're the first, the last, My everything (Barry
White). What a difference a day makes (Ester Philips).
September (Earth, Wind & Fire). Instant replay (Dan
Hartman). Romeo & Juliet (Alec R. Constandinos).
źródło:
http://www.muzyka.pl/plyty/pokaz/1719/various_artists_marek
_sierocki_przedstawia__i_love_disco.html/ 2013.04.02

Weekend in
Marrakech
PL/2956

muzyka etniczna
muzyka arabska
muzyka europejska
muzyka afrykańska

Kompilacja przenosi nas do stolicy Maroka, gdzie
etniczne brzmienie głosów i instrumentów
ludowych tak chętnie miesza się z muzyczną
nowoczesnością, a wyjątkowo egzotyczny smak
tworzy mix trzech kultur - arabskiej, europejskiej i
afrykańskiej.
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Marrakech_UniversalMusic-Group/browse/product/4,765834.html/ 2013.04.02

CD 1 (Saturday): Entre dos Aguas (Raul Orellana feat.
Alba Molina). Romanc de La Porqueroia (Mara Aranda &
Solatge). Mi Tierra (Orquestra Arab de Barcelona).
Tangobio (Jaleo Real). Tamarú (Pep Llado). Papeles
Mojados (Chambao). Por Amarte Tanto (Melendi).
Garrotin De Lleida (Patriarcas De La Rumba). Al Son Del
Viento (Duqeunde). Limón De Nata (Vicente Amigo). Ulls
de Vidre (Dijous Paella). Noche En La Montana
(Extraperlo). La Dama D'Arago (Folkincats). Gypsy
Rhythm (Raul Orellana feat.Jocelyn Brown). Canción
Silbada (Espaldamaceta).

CD 1: I will survive (Gloria Gaynor). Hot stuff (Donna Summer).
Rasputin (Boney M.). Catch the cat (Cherry Laine). Bend me shape
me (Gilla). Queen of China Town (Amanda Lear). Zabadak
(Saragossa Band). Hands up (Ottawan). Cuba (Gibson Brothers).
Yes sir I can boogie (Baccara). One way ticket (Eruption). Everybody
loves the sunshine (Fantastique). High society girl (Laid Back).
Boogie wonderland (Earth, Wind & Fire). It's raining men (Weather
Girls). Singin in the rain (Sheila). Black is black (Belle Epoque).
Knock on wood (Ami Stewart).
CD 2: Fantasy (Earth, Wind & Fire). Raising my family (Precious
Wilson). Brown girl in the ring (Boney M.). Blood & honey (Amanda
Lear). Help, help (Gilla). Ginger red (Saragossa Band). I can't stand
the rain (Eruption). Rock the boat (Hues Corporation). More than a
woman (Tavares). You sexy thing (Hot Chocolate). That's the way [I
like it] (K.C.& The Sunshine Band). Oh no, no (Bernie Paul). The
devil sent You to loredo (Baccara). Lay love on You (Luisa
Fernandez). D.I.S.C.O. (Ottawan). Funky town (Lips Inc.)...

CD 1 (Saturday): Sultana (Douzi). Dana dana (Rima Ft.
Cheb Rayan). Nzour nebra (Jalal Ft. Driver). Al Jara
(Cheb Karim). Sahib Balkan (Buscerri). Reflections of a
poem Ft. Oddatee (Karuan). Landscape wind
(AntoineClamaran presents Kolor). Mirage (Dune).
Vengan, vengan (ya habayaby, ya ghaybine)(Alabina).
Waadileh (Amiina). Sidi mansour (Miryah). Yasmoa
(Samir Shukry). Dunes (Hijaz).
CD 2 (Sunday): Aladin's theme (what is desire)(DJ
Rubio). Oriental relax (Mr. Ram). Arba 4 (Backangdo).
Night in Cairo (Boccador). Ayoub (Khaled Abdel Rafar Ft.
Magic Soap). Taymats (Djemai Hafic Ft. Karkhabuz).
Gazouz (Amrak Garib (Hamada El Gohari/Vs. Magic
Soup). Menana (Djemai Hafid Ft. Karkhabuz). One
Indiana (Backandgo). Travel's relax (Travel's Memories).

Paris rues et places
PL/2955
piosenka francuska

PL/2954

Paris sera toujours
Paris

źródło: http://merlin.pl/Chansons-De-Paris-Rues-EtPlaces_EMI-Music-Poland/browse/product/4,794449.html/
2013.04.02

Ménilmontant (Charles Trenet). Rue De Lappe (Monique
Morelli). Pres Du Parc Montsouris (Simone Langlois). A
La Glaciere (Germaine Montero). La Tour Eiffel Est
Toujours La (Mistinguett). Tu Verras Montmartre (Lucien
Boyer). Sur Les Quais Du Vieux Paris (Lucienne Delyle).
Dédé De Montmartre (Albert Prejean). A Paris Dans
Chaque Faubourg (Lys Gauty). De La Madeleine A
L'Opéra (Lucienne Boyer). Rue Saint-Jacques (Germaine
Montero). Complainte De La Butte (Cora Vaucaire). Elle
Fréquentait La Rue Pigalle (Edith Piaf). Marché De
Ménilmontant (Maurice Chevalier). Les Quais De La Seine
(Lucienne Delyle). Souvenir De Belleville [Valse] (Jo
Privat). Quartier Latin (Charles Trenet). A La Chapelle
(Germaine Montero). Sous Le Pont Mirabeau (Michele
Arnaud, Eugene Taylor). Belleville (Django Reinardt
Orchestra).

źródło: http://merlin.pl/Chansons-De-Paris-Paris-SeraToujours_EMI-Music-Poland/browse/product/ 4,794448.html/
2013.04.02

A Paris (Line Renaud). Ca C'est Paris (Mistinguett).
A Saint-Lazare (Aristide Bruant). Un P'tit Peu D'air De
Mon Paris (Simone Langlois). Paris Au Mois De
Septembre (Danielle Darrieux). Paris Sera Toujours Paris
(Maurice Chevalier). Les Oiseaux De Paris (Charles
Trenet). C'est Ça Paname (Felix Marten). A La Bastoche
(Germaine Montero). Gosse De Paris (Mistinguett). Sur
Les Pavés De Paris (Leo Marjane). Nuits De Paris
(Mistinguett). On Danse À Paris (Charles Trenet). Quel
Temps Fait-Il À Paris? (Aime Barelli). J'avais Quitté Paris
(Jacqueline Danno). Moineau De Paris (Mistinguett). Rose
De Belleville (Eliane Embrun). A Pantruche (Germaine
Montero). Donne-Moi Paris (Leo Marjane). Revoir Paris
(Charles Trenet).

piosenka francuska

PL/2953

Crow Sheryl /
100 miles from
Memphis
pop

"Sign Your Name" to nowa wersja piosenki
Terence'a Trenta D'Arby'ego, w chórkach
zaśpiewał w niej Justin Timberlake, zaś w piosence
"Eye To Eye " gościnnie zagrał Keith Richards. "I
Want You Back " to przeróbka przeboju Jackson 5,
hołd złożony Michaelowi Jacksonowi (u którego
Sheryl śpiewała w chórkach). "Sideways " to
kolejny duet, tym razem z Citizenem Hope, w jego
własnym utworze.
źródło: http://merlin.pl/100-Miles-From-Memphis_SherylCrow/browse/product/4,792666.html/ 2013.04.02

Our Love Is Fading ;
Eye To Eye ;
Sing Your Name ;
Summer Day ;
Long Road Home ;
Say What You Want ;
Peaceful Feeling ;
Stop ;
Sideways ;
100 Miles From Memphis ;
Roses And Moonlight ;
I Want You Back.

Paris d'amour
źródło: http://merlin.pl/Chansons-De-Paris-Paris-D-amour_EMIMusic-Poland/browse/product/4,794447.html/ 2013.04.03

PL/2952
piosenka francuska

Bergendahl Anna /
Yours sincerely
PL/2951
pop
piosenka szwedzka

Nastoletnia wokalistka pop ze Szwecji jest
obdarzona ciepłą i hipnotyzującą barwą głosu
porównywalną z Tracy Chapman oraz urodą godną
Kate Winslet. W szwedzkiej edycji Idola, jeden z
jurorów wykrzyknął: "To najlepszy głos od czasów
kiedy pracowałem z Celine Dion!"
źródło: http://merlin.pl/Yours-Sincerely_Anna-Bergendahl/
browse/product/4,792664.html/ 2013.04.04

J'ai Deux Amours (Josephine Baker). Les Amants De
Paris (Edith Piaf). Paris Je T'aime D'amour (Maurice
Chevalier). I Love Paris (Luis Mariano). La Romance De
Paris (Charles Trenet). Nini Peau D'chien (Germaine
Montero). Paris Chéri (Josephine Baker). La Caissière Du
Grand Café (Bach). Que Fais-Tu Madeleine? (Luis
Mariano). Tu Le R'verras Paname (Roger Pierre, JeanMarc Thibault). La Petite Femme De Paris (Mistinguett).
Sous Le Ciel De Paris (Line Renaud). Fleur De Paris
(Maurice Chevalier). Dans Paris Y'a Une Dame (Charles
Trenet). Swing De Paris (Django Reinhardt). Le Coeur De
Paris (Charles Trenet). A Paris Tout S'arrange (Simone
Langlois). Paris-Chansons (Jacqueline Danno). En Avril A
Paris (Charles Trenet).

Rolling dice ;
This is my life ;
Barcelona blues ;
The army ;
Yeah yeah yeah ;
My love ;
Beautiful ;
Bye bye darling ;
Got my heart in your pocket ;
Have a heart ;
You make me happy ;
Melodramatic mess.

I love ballads
PL/2950

ballada
rock
pop

CD 3: Hello (Lionel Richie).
Cherish (Kool & The Gang). After the love has
gone (Earth, Wind & Fire). Unforgetable (Aretha
Franklin). How 'bout us (Champaign). Float on
(The Floaters). Kiss & say goodbye (The
Manhattans). Just the way you are (Barry White). I
believe I can fly (R. Kelly). Sign your name
(Terence Trent D'arby). Un-break my heart (Toni
Braxton). I try (Macy Gray). Fallin' (Alicia Keys).
Love (Kelly Rowland). Unpretty (TLC).
źródło: http://merlin.pl/Marek-Sierocki-Przedstawia-I-LoveBallads_Sony-Music/browse/product/4,755243.html/
2013.04.04

PL/2949

Layori /
Origin
soul

I love Italia
PL/2948

italo disco
piosenka włoska

Layori pochodzi z Nigerii. Na debiutanckim krążku
śpiewa po angielsku, hiszpańsku oraz w języku
Yaruba. Jej muzyka to przyjemna w odbiorze
mieszanka soul, ethno i popu.
źródło: http://jazzavacafe.blogspot.com/2010/08/layori-origin2010.html/ 2013.04.08

CD 2: Soleado (Daniel Sentacruz Ensemble). Volo az 504
(Albatros). Su di noi (Pupo). Ti Amo (Umberto Tozzi).
Piccola E Fragile (Drupi). Mama Leone (Bino). Piano Piano...
M'Innamorai Di Te (Collage). Solo Tu (Matia Bazar). Balla
Balla Ballerino (Lucio Dalla). Tu Ricordi (Pupo). Sharazan
(Al Bano & Romina Power). Piccolo amore (Ricchi E Poveri).
Serenata (Cutugno Toto). Festa (Fiesta) (Raffaella Carrra).
Quando Quando Quando (Tony Renis). Christina (Bobby
Solo). Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Domenico Modugno).
Marina (Marino Marini).
źródło: http://merlin.pl/Marek-Sierocki-przedstawia-I-LoveItalia-Jewelcase_Sony-Music/browse/product/4,777776.
html?gclid=CITN58qTsbYCFY27zAodFQUAww/ 2013.04.04

CD 1: Lady in red (Chris De Burgh). Take my breath away
(Berlin). What's a woman (Vaya Con Dios). Heartbreaker
(Dionne Warwick). True (Spandau Ballet). Truly, madly,
deeply (Savage Garden). You (Ten Sharp). Time (The
Alan Parsons Project). Mandy (Barry Manilow). Without
you (Harry Nilsson). I'm not in love (10 CC). Avalon (Roxy
Music). Strange little girl (The Stranglers). The actor
(Learns To Rock). Quit playin' game with my heart
(Backstreet Boys).
CD 2: All out of love (Air Supply). Keep on loving you
(REO Speedwagon). Total eclipse of the heart (Bonnie
Tyler). Carrie (Europe). Eternal flame (Bangles). Runaway
train (Soul Asylum). Torn (Natalie Imbruglia). I wanna
have? (Natasha Bedingfield). Damn i wish i was your lover
(Sophie B. Hawkins). Broken wings (Mr. Mister). Rosanna
(Toto). More than a feeling (Boston). If you want my love
(Cheap Trick). Samba pa ti (Santana). Just another day
(Peter White).

Dada ;
Mystic of love ;
Circle ;
I'st time ;
Hold on ;
U lied to me ; W
hat is love ;
Aquesta te ;
Your love ;
Kekere.

CD 1: Acapulco (Ricchi E Poveri). Tu (Umberto Tozzi).
Felicita (Al Bano & Romina Power). Tu Sei L'Unica Donna
Per Me (Alan Sorrenti). Sarr La Nostalgia (Sandro
Giacobbe). Malinconia (Riccardo Fogli). Tu Semplicitr
(Matia Bazar). L'italiano (Cutugno Toto). A Far L'Amore
Comincia Tu (Liebelei) (Raffaella Carrra). Sarr perche ti
amo (Ricchi E Poveri). Una Notte Speciale (Alice). Linda
Bella Linda (Daniel Sentacruz Ensemble). America
(Gianna Nannini). Africa (Albatros). Donna Musica
(Collage). Sereno'E (Drupi). Una Lacrima Sul Viso (Bobby
Solo). Ciao (Pupo).

PL/2947

Lena /
My cassette player
pop

Debiutancki album młodej, niemieckiej triumfatorki
Eurowizji. Lena Meyer-Landrut podbiła Europę
singlem "Satellite", który tę płytę otwiera.
Rozwijałam się trochę po omacku. Próbowałam
słuchać wszystkiego, starając się nie
przywiązywać do jednego gatunku - mówi
wokalistka. Na płycie są rzeczy funkowe, jazzowe,
nie tylko styl znany z 'Satellite'.
źródło: http://muzyka.interia.pl/plyty/plyta/lena-mycassette-player,284068/ 2013.04.08

PL/2946

Wodecki Zbigniew /
PlatyNowa
piosenka

Zbigniew Wodecki wraca po 7 latach z nową płytą i to od razu "PlatyNową". Sprzedaż płyt w naszym
kraju jaka jest - każdy wie. W związku z tym postanowiłem, że moja od razu będzie platynowa przynajmniej z nazwy, bo prawdziwej platyny mogę
za życia nie doczekać . PlatyNowy album zawiera
11 premierowych utworów.
źródło: http://merlin.pl/PlatyNowa_ZbigniewWodecki/browse/product/4,789732.html/ 2013.04.08

Marika /
Put your shoes
on/off
PL/2945
dance
reggae
funk

Satellite ;
My cassette player ;
Not following ;
I like to bang my head ;
Caterpillar in the rain ;
Love me ;
Touch a new day ;
Bee ;
You can't stop me ;
Mr. Curiosity ;
I just want you kiss ;
Wonderful dreaming.

To będzie raj ;
Pożegnanie z Afryką ;
Godność ogromna ;
Diabeł siedzi w nas ;
Trwoga ;
Rodacy ;
Dobrze, że słońce ;
Seniorita ;
Hop, szklankę piwa ;
Przemiany.

Antidotum na przygnębienie po długiej zimie. To
także, a może przede wszystkim znacznie bardziej
CD 1: Uplifter ; Esta festa ;
dojrzała odsłona Mariki. Z jednej strony to powrót
Catch di moment ; Selah ; Girlzz ; Nieważne ile ; Filifionka
do charakternego, mocnego podawania tekstu ; Today ; Buty ; Filipiano skit ; Kala ;
kobiecej 'nawijki', w której Marika nie ma sobie w
All that she wants ; Bezsenność w Warszawie.
Polsce równych, z drugiej - hołd dla dobrych
melodii i oryginalna harmoniczna wrażliwość. To
CD 2: Today RMX ; Filifionka RMX ;
spora doza feministycznego, ale pełnego dystansu
Girlzz in trance RMX ; Selah AS One RMX ;
i dowcipu spojrzenia na świat. To także bardzo
Buty RMX ; Girlzz RMX ; Uplifter RMX ;
osobiste nastrojowe momenty.
Nieważne ile RMX ; Esta festa RMX ;
Uplifted Talkdown RMX ; Selah Aprilike RMX ;
źródło: http://merlin.pl/Put-Your-Shoes-On-OffCatch Di Moment RMX .
Ecopack_Marika/browse/product/4,779303.html?place=sugges
t/ 2013.04.08

Weekend in Paris
PL/2944

folk
muzyka etniczna

CD 2 (Sunday) : Hotel D'amour (Bobby Trafalgar).
Tentacion Al Hombre (Chill-Ish / In-Grid). Les Jeux
Sucre (Melissa Mars). Encore (Jazzamor). Venus
(Tone INC). La Rua Madureira (Claude Monnet
Presents Monica Nogueira). Comme Un Hic
(Jenifer). Garcon (Koxie). En Ville (Joseph
D'anvers). Un Passe Ou Deux (Plastic D'amour).
L'art Et La Maniere (Christophe Mae).
L'interpretation (Volo). Pourquoi (Adrienne Pauly).
Au Virage (Valerie Leulliot). Ma Place (Dorothee
Lanton). Sous Le Ciel De Paris.
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Paris_Universal-MusicGroup/browse/product/4,650290.html/ 2013.04.08

Massive Attack /
Heligoland
PL/2943
rock
trip hop

Piąty album studyjny najważniejszego
przedstawiciela trip hopu... Obok wszelakich
elektroniczno-dołerskich manipulacji, pojawia się
zarówno mocny bas, perkusja i oszczędne
brzmienie gitar. Grupa serwuje nam brzmienie
jeszcze z poprzedniej dekady, lecz w dyskretny
sposób przepoczwarza je, dostosowując do
nowych czasów i co ważne nie traci przy tym
własnej artystycznej tożsamości.
źródło: http://merlin.pl/Heligoland_MassiveAttack/browse/product/4,755187.html/ 2013.04.08

Weekend in Roma
PL/2942

folk
muzyka etniczna

CD 1: (Saturday) : Tape five (Femme Libertan).
Nuit Magigue (Jazzamor). Anna ( Lilicub). Emmanuelle
(Natasja Vermeer / Laurent Dury). Toi Mon Amour (Marc
Lavoine). Tout Tout Pour Ma Cherie (Bossasonic). Je
T'aime BB ( Bebo Best / The Super Lounge Orchestra).
Senor (Paris Combo). Poisson Rouge (Saint Privat). Le
Manege ( Stanislas). Searching Gainsbourg ( Gare Du
Nord). Je m'amuse (Caravan Palace). Le Petit Succes
(Olivier Libaux presente Imbecile / Barbara Carlotti).
Contact ( Brigitte Bardot). Paris... Demain Matin (
DJAKO). Rendez-Vouz A Paris (Bloomfield). A Man And A
Women ( Claudine Longet).

Pray for Rain ;
Babel ;
Splitting the Atom ;
Girl I Love You ;
Psyche ;
Flat of the Blade ;
Paradise Circus ;
Rush Minute ;
Saturday Come Slow ;
Atlas Air.

CD 2 (Sunday): Tornero (I Santo California). Bella
CD 1 (Saturday): Cafe Roma (Giacomo Bondi / Roberto
Da Morire (Homo Sapiens). Preghero (Sergio
Picerni). Argomenti (12 Fingers). Conversazione
Lambardo). Cosa Della Vita (Ricci Aria). A Modo
(Zerosospiro). Anche Un Uomo (Augusta). Vero Amore (I
Mio (Gianni Nazzaro). Gelosia (Bobby Solo). Solo Ragazzi Italiani). Donna (Nu Braz). E La Chiamano Estate
Tu (Matia Bazar). Mi Piace (Leonardo Barsotti).
(Giacomo Bondi / Didi). Solo Un Sogno (Pacifico). Come
Senza Di Te (Falzone). Sacumda (Augusta). Bocca
Foglie (Malika Ayane). E Vorrei Che Fosse Amore
Di Rosa (Ornella Vanoni). Tema (I Giganti).
(Giacomo Bondi / Francesca D'ausilio). Come (Claudia
L'Italiano (Toto Cutugno). I maschi (Claudia
Donato / Mickael Pietro). Fuoco Lento (Joe Damiani).
Donato). Numero Uno (Matze Knop).
Parole Parole (Gina Bueno / Luigi Vanna). Un Giorno
Credi (Patrizio Trampettii). Volare (Saotome Rikiya).
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Roma_Universal-MusicL'arca Di Noe (Sergio Endrigo).
Group/browse/product/4,765633.html/ 2013.04.08

Weekend in Madrid
PL/2941

folk
muzyka etniczna

CD 2 (Sunday): Futbol-In (Javi P3z Orquestra).
Que Mala Suerte La Mia (Makala / Txarly Brow).
CD 1 (Saturday): La Vida (Hijos De La Playa). Dia A Dia
La Momia Gitana (Martin Buscaglia). La Tristeza
(Nubla). En La Calle, On The Street (Grecko Turner). Eres
(Mojo Project). La Flaca (Papawa / Palov /
Tonto (El Canto Del Loco). Charlie Ofrece Ternura (Le
Mishkin). A Final De Mes (Pantanito / No Somos
Croupier).
Historia Universal (Deluxe). Tenia Tanto Que
Machos Pero Somos Muchos). Bailame (Barrio
Darte
(Album Version) (Nena Daconte). Mienteme
Negro v/ Jimmy Carraquelas). Polonio (Los
(Ketama).
Pa
La Pimpi (Tomatito). Immigrante (M-Clan).
Manolos / Lack Of Afro). Mundo Uaka (Gertrudis /
Entre Dos Agus (Paco De Lucia, Ramon De Algeciras).
Toy Selectah). El Pan Y Los Dientes (Los Fulanos
/ Chacho / Diesler). La Flaca (Papawa / Haaksman Un Violinista En Tu Tejado (Melendi). Miedo (Leon Polar).
Los Colores De La Rosa (Michel Leca). Yo No Me
/ Haaksman). El Raggaton (Los Fulanos / Peret /
Escondo (OBK). Una Especie En Extincion (Banghra).
Miguelito Superstar). Nuestro Ayer (Rabbit Rumba
Media Naranaja (Los Sobraos). Quien Te Quiera Como
/ Makala). Mirame (La Troba Kung-Fu / Dj Sabo).
Yo (Donato Y Estefano). La Histeria (Marquess).
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Madrid_Universal-MusicGroup/browse/product/4,669696.html/ 2013.04.08

Weekend in Bombay
PL/2940

fol
muzyka indyjska

CD 2 (Sunday): Speck Of Gold (Chris Coco
CD 1 (Saturday): Schoch Va Gado (Yulduz Usmanova).
Remix) (Afretlife). The Way To The Light (Bahramji
Mann Ki Lagan (Rahat Fateh Ali Khan). Mere Khwabon
/ Mashti). Eastern Light (Cosmic Orient). Monsoon
Mein (Lata Mangeshkar). Kuriye Panjab Diye (Gurdas
Malabar (Bombay Dub Orchestra). Letting Go
Maan). Jatt Di Laray (Sucha Rangila). Didi Tera Devar
(Karsh Kale). Grassland And Breeze (Dangaa).
Deewana (Lata Mangeshkar / S.P. Balasubhramaniam).
Karma Shabda (No Noise). Seventh Heaven
Hasdi De Dand Ginda (Hindi). Deor Tera (Rander Malhar).
(Dreamcatcher). Bushkin (Don Shiva). Samsara
Raat Maheke To Yun Bhi (Hariharan / Sargam). Ho Gaya
(Gandalf). Market Street (LTJ X-perience).
Hai Tujhko To Pyar Sajna (Lata Mangeshkar / Udit
Brahmaloka (Don Shiva). Oh! Khite Dhol Vyjda
Narayan). Yeh Dhuan Dhuan ( Shreya Ghoshal / Roop
(Gurdas Maan). Baby Girl (Kumar Sanu & Alka
Kumar Rathod). Bheed Mein (Udit Nrayan). Kera Tera
Yagnik / Hunterz).
(DV8). Kab Se Main Hun Khadi (Sadhana Sargam) .
Jaadu Hai Nasha Hai (Shreya Ghoshal). The Big Ocean
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Bombay_Universal-Music(Cosmic Orient).
Group/browse/product/4,765632.html/ 2013.04.08

Weekend in Rio
PL/2939

bossa nova
samba
muzyka brazylijska

CD 2 (Sunday): Cotidiano (Marcelinho Da Lua &
Seu Jorge). Na Mangueira (Zuco 103). Onde Anda
Meu Amor (Bossacucanova feat. Orlan Divo & Cris
CD 1 (Saturday): Bala Com Bala (Elis Regina). Eu Vou
Delanno). Beyond The Rains (The Mitchell &
Ja (Luiz Caldas). Esta Na Cara, Esta Na Cura (Gilberto
Dewbury Band). Aeromoca (Nu Braz). Riva
Gil).
Rio De Janiero (Rosalia De Souza). Forro Do Poeirao
(Arakatuba). Vamos Jogar Pra Ganhar (Kaleido).
(Elba
Ramalho). Bikini Talks (Feeling Carioca). Voz Da
Uma Historia De Ifa (Margaret Menezes).
Lapa
(Toco).
Carta Ao Tom 74 (Toquinho & Vinicius De
Acquarela Do Brasil (Bossa Bossa). Bota Pra
Moraes).
Bela
(Celso
Fonseca). Novo Rio (Brazuka Fina).
Quebrar (Dj Rodriguez feat. B. Loppez). Voce Me
Historia
Do
Samba
(Joyce).
Riva (Arakatuba feat. Liliana
Apareceu (Kaleidoscopio). Brazilian Beat (MAW &
Chachian).
Carolina
Carol
Bela
(Jorge Ben & Toquinho).
Liliana Chachian). Samba Natural (BungaLove).
La Fiesta De La Noche (La Chica). Carro Velho (Banda
Tem Que Valer (Kaleidoscopio). Ze Aio (Cafe
Eva). Sim Ou Nao (Nova 40). Nacao (Joao Bosco).
Safado feat. Luna A. Whibbe). Beleza! Beleza!
Carneval En Rio (Carillio).
Beleza! (Trio Mocoto).
źródło: http://merlin.pl/Weekend-In-Rio_Universal-MusicGroup/browse/product/4,765631.html/ 2013.04.08

Sting /
Symphonicities
PL/2938
pop
rock

Orkiestrowe aranżacje klasycznych hitów Stinga.
Są wielobarwne, czasem zabawne, a chwilami
zachwycające i zaskakujące. Vancouver Prince:
...orkiestra grała tak, jakby te utwory zawsze
brzmiały w ten sposób. Od chwili ich
skomponowania.
źródło:http://merlin.pl/Symphonicities_Sting/browse/product/4
,782934.html?gclid=CNvl6JeUu7YCFcdX3godgFoAAg/
2013.04.08

Next to you ;
Englishman in New York ;
Every little thing she does is magic ;
I hung my head ;
You will be my ain true love ;
Roxanne ;
When we dance ;
The end of the game ;
I burn for you ;
We work the black seam ;
She's too good for me ;
The pirate's bridge.

A night in Turkey
PL/2937

folk
pop
muzyka arabska

Wydawnicza seria "Night In" ponadczasowej
muzyki może być opisana kilkoma słowami. Każda
z części serii zawiera pulsującą i energiczną
muzykę, rześką jak wakacyjne powietrze,
smakowitą i aromatyczną jak potrawy z kuchni
różnorodnych kultur. Ta muzyka to serce i dusza
zarówno ulic gwarnych miast jak i bezdroży, które
słuchacz odwiedza w kolejnych albumach serii.
Spędź każdą noc w innym kraju, poznaj kulturę,
atmosferę i jego niepowtarzalną muzykę... Tu
muzyka arabska
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Turkey_SonyMusic/browse/product/4,781315.html/ 2013.04.08

A night in Greece
PL/2936

folk
muzyka grecka

Wydawnicza seria "Night In" ponadczasowej
muzyki może być opisana kilkoma słowami. Każda
z części serii zawiera pulsującą i energiczną
muzykę, rześką jak wakacyjne powietrze,
smakowitą i aromatyczną jak potrawy z kuchni
różnorodnych kultur. Ta muzyka to serce i dusza
zarówno ulic gwarnych miast jak i bezdroży, które
słuchacz odwiedza w kolejnych albumach serii.
Spędź każdą noc w innym kraju, poznaj kulturę,
atmosferę i jego niepowtarzalną muzykę... Tu
muzyka grecka.
źródło: http://www.empik.com/a-night-in-greece-variousartists,prod57896047,muzyka-p/ 2013.04.08

PL/2935

A night in Puerto
Rico
muzyka etniczna

Wydawnicza seria "Night In" ponadczasowej
muzyki może być opisana kilkoma słowami. Każda
z części serii zawiera pulsującą i energiczną
muzykę, rześką jak wakacyjne powietrze,
smakowitą i aromatyczną jak potrawy z kuchni
różnorodnych kultur. Ta muzyka to serce i dusza
zarówno ulic gwarnych miast jak i bezdroży, które
słuchacz odwiedza w kolejnych albumach serii.
Spędź każdą noc w innym kraju, poznaj kulturę,
atmosferę i jego niepowtarzalną muzykę... Tu
muzyka z Puero Rico.
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Puerto-Rico_SonyMusic/browse/product/4,781312.html/ 2013.04.08

Baiao rumba a la turc (Engin Gurkey) ;
Every way that I can (Sertab) ;
XL (Nil Karaibrahimgil) ;
Sevismeden uyumayalim (Sila) ;
Vivaldi Istanbul’da (Can Atilla) ;
Falling down (Emre Aydin) ;
Rewend (Aynur) ;
Soyleyemem derdimi (Serkan Cagri) ;
Cariyeler ve geceler (Can Atilla) ;
Bi an gel (Gulsen Bayraktar) ;
Bi seni konusurum (Goksel) ;
La Fontaine (Murat Dalkilic) ;
Uretim hatasi (Pin Up) ;
Gamsiz (Gece) ;
Bu Yagmurlar (Emre Aydin).
Krima To Boi Sou (Live) (Anna Vissi). Ti Imouna Gia
Sena (Antonis Remos). Astatos (Pashalis Terzis). De Me
Katalaves Pote (Pashalis Terzis). Fotia Sta Savatovrada
(Angela Dimitriou). Den Thelo Tetious Filous (Natassa
Theodoridou). Tha Melanholiso (Katy Garbi). Perasmena
Xehasmena (Weina al Zeina) (Katy Garbi). Te Tsigara Ta
Pota Ke Ta Xenihtia (Christos Kiriazis). Horis To Moro
Mou (Anna Vissi). Eho Klapsi (Christos Kiriazis). Maya
Maya (Christos Dantis). Porta Gia Ton Ourano (Helena
Paparizou). Fila Me (Torre De Babel) (Kostas Martakis).
Skliri Kardia (Habibi Dah Nari Narien) (Sarbel). Mi Rotas
To Giati (Stamatis Gonidis). Se Vgazo Akiro (Kelly
Kelekidou).
Ran Kan Kan (Tito Puente & His Orchestra).
Los Cacos del Amor (Tito Rodriguez & His Orchestra).
Soy Boricua/lma Boricua (Giro).
En Mi Viejo San Juan (Pedro Rivera Toledo).
Romance del Campesino/Mi Jaragual (Jerry Rivera). Sin
Fe (Lourdes Robles).
Dos Gardenias (Danny Rivera).
Piel Canela (Ecco).
Virgen de Medianoche (Daniel Santos).
Madrigal (Lucecita Benitez).
Anacaona (Tony Vega).
Qué Sabes Tú (Carmita Jimenez). Mi Mejor Cancion
(Bobby Capo). El Que Se Fue (Gilberto Santa Rosa).
Homenaje a Héctor Lavoe (Willie Colón).

A night in France
PL/2934
piosenka francuska

Wydawnicza seria "Night In" ponadczasowej
muzyki może być opisana kilkoma słowami. Każda
z części serii zawiera pulsującą i energiczną
muzykę, rześką jak wakacyjne powietrze,
smakowitą i aromatyczną jak potrawy z kuchni
różnorodnych kultur. Ta muzyka to serce i dusza
zarówno ulic gwarnych miast jak i bezdroży, które
słuchacz odwiedza w kolejnych albumach serii.
Spędź każdą noc w innym kraju, poznaj kulturę,
atmosferę i jego niepowtarzalną muzykę... Tu
muzyka z Francji.
źródło: http://www.empik.com/a-night-in-france-variousartists,prod57896050,muzyka-p/ 2013.04.08

A night in
Dominican Republic
PL/2933
folk
muzyka etniczna

Wydawnicza seria "Night In" ponadczasowej
muzyki może być opisana kilkoma słowami. Każda
z części serii zawiera pulsującą i energiczną
muzykę, rześką jak wakacyjne powietrze,
smakowitą i aromatyczną jak potrawy z kuchni
różnorodnych kultur. Ta muzyka to serce i dusza
zarówno ulic gwarnych miast jak i bezdroży, które
odwiedza słuchacz w kolejnych albumach serii.
Spędź każdą noc w innym kraju, poznaj jego
kulturę, atmosferę i niepowtarzalną muzykę...
Teraz muzyka z Dominikany.
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Dominican-Republic/
browse/product/4,770848.html/ 2013.08.09

Ma Philosophie (Amel Bent).
Aimer Jusqu'à l'impossible (Tina Arena).
Elle A Les Yeux Revolver (Marc Lavoine).
Michèle (Gerard Lenorman).
Souvenirs, Souvenirs (Johnny Hallyday).
La Ballade Des Gens Heureux (Gerard Lenorman).
Tu Es Tout Pour Moi (Claude François).
L'Homme De La Situation (Amandine Bourgeois).
Si Je M'en Sors (Julie Zenatti).
Paris (Marc Lavoine).
Si J'etais Un Homme (Diane Tell).
Que Tu Reviennes (Patrick Fiori).
Les Champs-Elysées (Joe Dassin).
L'eté Indien (Joe Dassin).
Ainsi Soit- Il (Louis Chédid).
Un Autre Univers (Tina Arena).
A La Faveur De L'automne (Tété).
Je Suis De Celles (Benabar).
Merenguero Hasta La Tambora (Johnny Ventura).
En Tus Manos (Milly y Los Vecinos).
El Merengue Se Baila Pegao (Sergio Vargas).
El Nino Inocente (Juan Manuel).
De Acero (Charytin Corazon).
Soy Un Sabordin (Marco Hernandez).
El Africano (Wilfrido Vargas).
La Morena (Los Ilegales).
Oye (July Mateo).
La Media Vuelta (Alexis).
Alguien Como Tu (Angela Carrasco).
Ya No Te Creo Nada (Andy Andy).
Sin Truco (Tono Rosario).
Solo Bachata (Victor Victor).
La "Bilirrubina" (The Santo Domingo Philharmonic).

A night in Italy
PL/2932
piosenka włoska

A night in Argentina
PL/2931
muzyka etniczna

Płyta włoskich przebojów, pełna życia i radości.
Bez wątpienia każdy z nas poczuje ducha
starożytnej historii romantycznej Italii.
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Italy/browse/product/
4,770849.html?place=suggest/ 2013.04.09

Argentyna kojarzy się bez wątpienia ze zmysłowym
tańcem ulicy miasta - tangiem argentyńskim,
którego melodia jest motywem przewodnim płyty.
Otwiera ją utwór zespołu "Mi Buenos Aires
Querido" Carlosa Gardela. Następnie kolejne,
równie pociągające brzmienia Argentyny.
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Argentina/browse/
product/4,770846.html?place=suggest/ 2013.04.09

Volare (Domenico Modugno).
O Sole Mio (Ferruccio Tagliavini).
E Santa Chiara (Vittorio De Sica Munasterio).
Tu Vuo' Fa' L'Americano (Aurelio Fierro).
Quando Quando Quando (Tony Renis).
Tu Che M'Hai Preso Il Cuor (Ernesto Bonino).
'A Tazza 'E Caffe (Nicola Arigliano).
Non Ti Scordar Di Me (Ferruccio Tagliavini).
Marina (Marino Marini).
Grazie Dei Fiori (Nilla Pizzi).
La Ballata Della Tromba (Nini Rosso).
Parlami D'Amore Mariu (Sergio Bruni).
Piccolissima Serenata (Teddy Reno).
Che M'e 'Mparato A Ffa (Sofia Loren).
Arrivederci Roma (Renato Rascel).
Mi Buenos Aires Querido (Carlos Gardel).
La Cumparsita (Juan D'Arienzo).
Eso Es El Amor (Sexteto Tango).
El Gordo Triste (Amelita Baltar).
Romance De Barrio (El Cuarteto San Telmo).
Margarita Gauthier (Leopoldo Federico).
Alma De Bandoneon (Virginia Luque).
Gota De Lluvia (Daniel Cerrillo).
Vieja Luna (Carlos Dante).
Tapera (Nelly Omar).
La Guiñada (Baffa-Berlingieri).
Si Sos Brujo (Alfredo Gobbi).
El Abrojito (Alberto Moran).
Sentimiento Tanguero (Trio Federico-Berlingieri).
Tanguísimo (Astor Piazzolla).

A night in Brazil
PL/2930

łyta, która stylem muzycznym nawiązuje do
klasycznej muzyki brazylijskiej - bossa novy. Cała
płyta jawi się nam jako muzyczna wizytówka
Brazylii.

bossa nova
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Brazil/browse/product/
4,770854.html?place=suggest/ 2013.04.09

Cherry
PL/2929

Energetyczna płyta. Pociągające bity, zmysłowe
wakacyjne rytmy, a wszystko w klimacie
alternatywnych temperamentnych brzmień.
Żywiołowość, energiczność i świeżość.

chill out
źródło: http://www.fan.pl/katalog/p51578545_
fruit_chillout_sensationva.html/ 2013.04.09

Strawbery
PL/2928
chill out

... Muzycznie zmierza w kierunku
wysublimowanego chilloutu i jego najciekawszych
odmian, począwszy od wysublimowanego house'u,
przez ambient i nu-jazz po downtempo. Swoją
obecnością płytę zaszczyciły ikony polskiej muzyki
awangardowej, [...]
źródło: http://www.fan.pl/katalog/p51578545_
fruit_chillout_sensationva.html/ 2013.04.09

Brasil Legal (Lulu Santos).
Samba de Uma Nota So (Leny Andrade).
Garota De Ipanema (Dick Farney).
Mas Que Nada (Tamba Trio).
Herois da Liberdade (Joao Bosco).
Chega de Saudade (Beth Carvalho).
Mulheres Do Brasil (Maria Bethania).
Kid Cavaquinho (Joao Bosco).
E Preciso Perdoar (Paula Morelenbaum).
Se Tivesse Do (Zeca Pagodinho).
Garoto Maroto (Alcione).
Samba Em Paz (Caetano Veloso).
Interfone (So Pra Contrariar).
So Em Teus Bracos (Nana Caymmi).
Caminhos Cruzados (Gal Costa).
Heavy cross (Gossip).
Great DJ (The ting tings).
Trouble is (Turboweekend).
Electric feel (Justice Remix) (MGMT).
Never (Radio Edit) (Tiefschwarz feat. Oezlem).
Release the pressure (Leftfield).
Love sweet sound (Groove Armada).
Tessio (Radio Edit) (Luomo).
Walk a mile (Coldcut).
Hungry (Bent Remix) (Kosheen).
Remind me (Royksopp).
Roche (Sebastien Tellier).
Horizon (The Cinematic Orchestra).
Lithuania (Jaga Jazzist).
Everloving (Moby).
Motyw Doktora Pa-Chi-Wo.
Iskrzy, iskrzy (Husky).
Toss Your lasso (Oszibarack).
Vanitas (Hey).
Herbs (Loco Star).
Light (Dr. No).
Turn the radio on (Old Time Radio).
Elephant (Homosapiens).
My friend (Jacek Lachowicz).
California dreaming (Novika).
Cye (Smolik feat. Kasia Kurzawska).
Time 4 love (Marysia Sadowska).
Now is the time (Plastic).
Wyspy (Futro).
Eyes without face (Silver Rocket).

A night in Colombia
PL/2927

Tropikalna płyta. Płyta ta przeniesie nas na
kolumbijskie wybrzeże Morza Karaibskiego,
ujrzymy tam urokliwe, malutkie porty morskie i całe
mnóstwo innych atrakcji.

muzyka kolumbijska
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Colombia/browse/
product/4,770851.html?place=suggest/ 2013.04.09

Ay Cosita Linda (Pacho Galan & His Orchestra).
La Pollera Colora (WIlson Choperena).
La Gota Fria (Emiliano Zuleta).
La Casa en el Aire (Ivan Villazon).
Pueblito Viejo (Garzón Y Collazos).
La Piragua (Black Stars).
Caracoles de Colores (Ivan Zuleta).
Fiesta en Corraleja (Goyo Oviedo).
Mi Hermano y Yo (Alfonso "Poncho" Zuleta).
039 (Los Hermanos Zuleta).
Matilde Lina (Alfredo Gutierrez).
Yo Me Llamo Cumbia (Leonor González Mina).
Ay Hombe (Jorge Celedon).
Colombia Tierra Querida (Lucho Bermúdez & His Orquesta).

Noches de Cartagena (Jaime R. Echavarria).

Blackberry
PL/2926
chill out

Zestaw utworów prezentujący awangardowe
muzyczne dokonania zagranicznych wykonawców.
Stylistycznie nawiązuje do części "Strawberry",
odwiedzając szerokie okolice electronic, nu i acid
jazz, ambietn dance, ale w zdecydowanie
spokojniejszym wydaniu.
źródło: http://www.fan.pl/katalog/p91578545_
fruit_chillout_sensationva_blackberry_chillout_
sensation_3.html/ 2013.04.09

A night in Cuba
PL/2925
folk

Bombs (Faithless).
The keeper (Bonobo feat. Andreya Triana).
Voodoo breath (Master's Love) (Sweetback).
So tell the girls that I'm back in town (Jay-Jay Johanson). Colors
the soul (Coldcut). The herb (9 Lazy 9).
Drop the other (Emika).
London (Smoke City).
At the river (Groove Armada).
Say after me (Bic Runga).
To build a home (The Cinematic Orchestra).
Nova (Amon Tobin).
Ketto (Bonobo).
Never in and never out (Animals On Wheels).
Summertime (Organica Remix) (Billie Holiday).

Son de La Loma (Trio Matamoros).
Mambo No. 5 (Pérez Prado).
Yenyere Cumae - El Bombon de Elena (Cuarteto D'Aida). Bonito y
Sabroso (Beny Moré).
Płyta, której muzyka idealnie oddaje uroki pięknego
El Bodeguero (Orquesta Aragon).
państwa położonego na Morzu Karaibskim.
El Manisero (Xiomara Alfaro).
Ukazuje niesamowitą atmosferę spowitą dymem
Montuno (Gloria Estefan).
cygar oraz zabawę w rytmie salsy. Na płycie
Cuba
Que
Lindos
Son
Tus
Paisajes
(Celia Cruz). Manteca
znajdziemy utwór między innymi kubańskiego
(Arturo Sandoval).
pioniera muzyki w stylu mambo - Cachao.
Mambo (Cachao).
Como Roca (Rolando Laserie).
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-Cuba/browse/product/
4,770847.html?place=suggest/ 2013.04.09
Como Fue (Paquito D'Rivera).
Habrá Musica Guajira (Albita).
Serenata Santiaguera (Donato Poveda).
Las Congas (Paquito Hechavarria).

PL/2924

Bad Boys Blue /
Bad Boys essential
pop

Perry Brendan /
Ark
PL/2923
muzyka
alternatywna

CD 1: L.O.V.E. In My Car ; Car Crash ;
You're A Woman ; You're A Woman ; Kisses And Tears
(My One And Only) ; Sentimental ; I Wanna Hear Your
Heartbeat
(Sunday Girl) ; I Wanna Hear Your Heartbeat ;
CD 3: Pretty Young Girl ; For Your Love ; Love
Gimme
Gimme Your Lovin' (Little Lady) ; Gimme
Really Hurts Without You ; Come Back And Stay ;
Gimme Your Lovin' (Little Lady) ; Come Back And Stay ;
Don't Walk Away Suzanne ; Lovers In The Sand ;
A World Without You (Michelle) ; Hungry For Love Come Back And Stay ; Don't Walk Away Suzanne ; Don't
Walk Away Suzanne.
; Jungle In My Heart ; Mega-Mix ; Pretty Young Girl
; L.O.V.E. In My Car.
CD 2: Lovers In The Sand ; Lovers In The Sand ; A
World Without You (Michelle) ; A World Without You
źródło: http://merlin.pl/Essential_Bad-Boys-Blue/
browse/product/4,773305.html/ 2013.04.08
(Michelle) ; Hungry For Love ; Hungry For Love ; Lady In
Black ; Lady In Black ; A Train To Nowhere ; A Train To
Nowhere ; How I Need You ; How I Need You ; Queen Of
Hearts ; Queen Of Hearts .

Można odnieść wrażenie, że artysta zatoczył
swoiste koło. Oddalił się nieco od neofolkowej
otoczki znanej z poprzedniego albumu, a zwrócił
się z powrotem w kierunku dark wave’u, czyli do
swoich prawdziwych korzeni. Słychać, że artysta
nie stoi w miejscu, że inspiruje się nowymi
brzmieniami i trendami muzycznymi.
źródło: http://artrock.pl/recenzje/29189/perry_brendan_
ark.html/ 2013.04.12

Babylon ;
The Bogus Man ;
Wintersun ;
Utopia ;
Inferno ;
This Boy ;
The devilaAnd the deep Blue Sea ;
Crescent.

Ea nyoloha khanyapa (Manka Le Phallang).
Lomhlaba (Dilika).
Phatha phatha (Elite Swingsters).
Chileshe (Hugh Masekela).
Shosholoza [Stimela sase msawawa] (Themba Mkhize).

PL/2922

A night in South
Africa
muzyka etniczna

Wielokulturowa płyta z przebojami wykonawców
południowej Afryki doskonale odzwierciedla piękno
krajobrazu, plaże, afrykańskie lasy, jeziora i
zapach winnic.
źródło: http://merlin.pl/A-Night-In-South-Africa/browse/
product/4,770855.html?skad=vwcqxhjuet&gclid=CMPo_8LExb
YCFcVY3god3iEApQ/ 2013.04.12

Kanimambu (Tananas).
Ingoma (Vusi Mahlasela).
Lapeng laka (Selaelo Selota).
Kgomo (Jonas Gwangwa).
Weeping (Vusi Mahalasela).
Baba mdali (Amaphoyisa Asolundi).
Morena ke motshehetsi (Macecilia A St Paul).
New beginnings (Judith Sephuma).
Destiny (Malaika).
Doo be doo (Freshlyground).
Feel good (Lira).
Fly (Zamajobe). Soundtracks and comebacks (Goldfish).
Another universe (Arno Carstens).

A night in Mexico
PL/2921

Muzyka tej części przeniesie nas na areny corridy,
czy przypomni smak meksykańskiej tequili. Na
płycie znajdziemy również utwory znanych
meksykańskich wykonawców.

muzyka etniczna
źródło: http://merlin.pl/A-Night-InMexico/browse/product/4,770856.html/ 2013.06.28

Melua Kate /
The house
PL/2920

pop
blues
jazz

Klimat jazzująco-bluesowo-soulowy wprowadza
mnóstwo ciepła, nostalgii, refleksji. Słuchając The
House przenosimy się do domu, w którym
centralnym punktem jest kominek. Siadamy
głęboko w bujanym fotelu z lampką wina i
odcinamy się od wszystkiego, co na zewnątrz.
Melua jawi się jako artystka, która ma jasno
sprecyzowaną wizję swojej muzyki, zupełnie nie
obchodzą jej trendy, modne rozwiązania
brzmieniowe.
źródło: http://muzyka.wp.pl/rvid,571524,title,Cieply-i-przytulnyjest-dom-Meluy,recenzja.html/ 2013.06.28

PL/2919

Kukulska Natalia,
Dabrówka Michał /
CoMix

Płyta z jednej strony wokalistki i perkusisty, a z
drugiej muzycznego małżeństwa. Nie ma na niej
ani wirtuozerskich popisów wokalno-perkusyjnych,
ani wyłącznie piosenek traktujących o uczuciach.
Jest za to duża dyscyplina, gdzie piosenka gra rolę
główną, a teksty są pretekstem do zabawy formą
muzyczną.

pop
źródło: http://www.polishmusic.ca/shopping/index.php?
main_page=product_info&cPath=19_156&products_id=1753/
2013.06.28

Cielito Lindo (Pedro Vargas).
Jarabe Tapatio (Mariachi Vargas de Tecalitlán).
La Bamba (Conjunto Medellin de Lino Sanchez).
Se Me Olvido Otra Vez (Juan Gabriel).
Sobre Las Olas (Juan S. Garrido).
Sin Ti (Trio Los Panchos).
El Rey (Mariachi Vargas de Tecalitlán).
Ay Jalisco No Te Rajes (Jorge Negrete).
Besame Mucho (Emilio Tuero).
Mexico Lindo y Querido (El Mariachi Pulido).
Perfidia (Rafael De Paz Orquesta).
El Jinete (Miguel Aceves Mejia).
Sinaloense (La Banda Sinaloense el Recodo...)
Jurame (Los Tres Diamantes).
Guadalajara (Demetrio Gonzalez).

I'd love to kill you ;
The flood ;
A happy place ;
A moment of madness ;
Red ballons ;
Tiny alien ;
No fear of heights ;
The one I love is gone ;
Plague of love ;
God on drums, devil on the bass ;
Twisted ;
The house.

Black & White ;
To jest komiks ;
Love is salvation ;
Wierzę w nas ;
Funk with u ;
Emergency ;
Coś więcej ;
Part of it ;
Niewidzialna ;
Będzie jak ma być.

PL/2918

A Tribute to Michael
Jackson : chillout :
The king of pop
greatest hits
performed by female
voices.

Król Popu i jego najlepsze hity zaśpiewane przez
kobiety - w chilloutowej aranżacji!
źródło: http://merlin.pl/A-Tribute-To-Michael-JacksonChillout_Dream-Music/browse/product/4,839576.html/
2013.06.28

pop
chill out

PL/2917

Minogue Kylie /
Aphrodite
pop

Płyta dla patrzących przez różowe okulary,
kochających tańczyć i kochać się… Piosenkarka
swoją płytą na pewno nikogo w zły nastrój nie
wpędzi. Przeciwnie. Raczej zarazi ponuraka
euforią, wywoła uśmiech na twarzy, wygoni sprzed
telewizora na imprezę do klubu, napakuje
seksualnym potencjałem. Kylie udanie powraca i
dumnie staje do walki o popowy tron. W takiej
formie nie jest bez szans na jego zajęcie.
źródło: http://www.cgm.pl/recenzje,9737,kylie_minogue_
aphrodite,article.html/ 2013.06.28

PL/2916

Iglesias Enrique /
Euphoria
pop

Euphoria jest jak dotąd najbardziej eklektyczną
kolekcja piosenek śpiewanych zarówno po
angielsku jak i hiszpańsku i - jak mówi sam
Enrique - "Tej płyty nie da się porównać do
niczego, co zrobiłem wcześniej, jest bardzo
różnorodna muzycznie.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/enrique-iglesiaseuphoria,136396,plyta.html/ 2013.06.28

Dirty Diana ;
Billie Jean ;
Thriller ;
Beat It ;
Human Nature ;
Man In The Mirror ;
Bad ;
Rock With You ;
You Are Not Alone ;
Smooth Criminal ;
The Girl Is Mine ;
Black Or White ;
Blame It On The Boogie ;
Earth Song.

All the lovers ;
Get outta my way ;
Put your hands up (if you feel love) ;
Closer ;
Everything is beautiful ;
Aphrodite ;
Illusion ;
Better than today ;
Too much ;
Cupid boy ;
Looking for an angel ;
Can't beat the feeling.

I like it ;
One day at a time ;
Heartbeat ;
Dirty dancer ;
Why not me? ;
No me digas que no ;
Ayer ;
Cuando me enamoro ;
Dile que ;
Tú y yo ;
Heartbreaker ;
Coming home ;
Everything's gonna be alright ;
No me digas que no.

Gray Macy /
The sellout
PL/2915

PL/2914

pop
rhythm and blues
soul

Braxton Toni /
More than the
women
pop
rhythm and blues

Płyta przypomina wydany przed trzema laty album
"Big". Soul miesza się z funkiem i rockiem. Całość
słucha się przyjemnie, ale też bez większych
emocji. Raz spodoba się nam tekst, w następnym
nagraniu melodia, w jeszcze kolejnym wokalne
popisy Macy.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/macy-gray-thesellout,1,4665432,recenzja.html/ 2013.06.26

Nowy album zaskoczy wiernych fanów pięknej
Toni, bo obok nastrojowych fragmentów, do
których przyzwyczaiła słuchaczy wokalistka, na
płycie znalazła się też bardzo odważna wycieczka
w kierunku hip-hopu.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/toni-braxton-morethan-a-woman,111230,plyta.html

The Sellout ;
Lately ;
Kissed It ;
Still Hurts ;
Beauty In The World ;
Help Me ;
Let You Win ;
That Man ;
Stalker ;
Real Love ;
On & On ;
The Comeback.

Let me show you the way ;
Give it back ;
A better man ;
Hit the freeway ;
Lies, lies, lies ;
Rock me, roll me ;
Selfish ;
Do you remember when ;
Me & my boyfriend ;
Tell me ;
And I love you ;
Always.

PL/2913

Osbourne Ozzy /
Scream
heavy etal

Dostajemy płytę mocno zanurzoną we
współczesnym metalowym stylu, tym razem jednak
znacznie cięższą brzmieniowo. Na szczęście Ozzy
nie zapomniał o melodiach, tych nie szczędzi nam
w z miejsca zapadających w pamięć refrenach. W
efekcie - dostajemy płytę niezwykle udaną, pełną
witalności, troszkę może nierówną, za to
momentami wchodzącą w rejony i na poziom,
których chyba nikt już się w wykonaniu Ozzy'ego
nie spodziewał.
źródło: http://rockers.com.pl/rockopedia/plyta/
recenzje/443.html/ 2013.06.26

PL/2912

AC/DC /
Highway to hell
rock

Ostatnia płyta AC/DC z Bonen Scottem. Jakże
wymowny staje się tytuł, gdy pomyśli się, co się
stało kilka miesięcy po jego premierze. Bynajmniej
jednak Bon Scott nie trafił do piekła, gdyż za
fundowanie zespołu takich wokali i tekstów,
powinien zasiadać na piedestale wśród rockowych
sław. Doskonały album, jednakże wyraźnie inny od
poprzednich dokonań.
źródło: http://merlin.pl/Highway-To-Hell_ACDC/browse/product/4,325083.html/ 2013.06.25

PL/2911

Slayer /
World painted blood
heavy metal

Już na pierwszy rzut ucha słychać, że najnowszy
krążek Slayer różni się od "Christ Illusion". Co
więcej, różni się od wszystkiego, co Slayer stworzył
od 1990 roku... Wynika to nie tylko z jego
muzycznej zawartości, ale także brzmienia... To
prawdziwie oldschoolowy krążek, na którym
Amerykanie postanowili przypomnieć, że to
właśnie oni tworzyli historię metalu...
źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/
recenzje/3143-slayer-world-painted-blood.html/ 2013.06.17

Let it die ;
Let me hear You scream ;
Soul sucker ;
Life won't wait ;
Diggin' me down ;
Crucify ;
Fearless ;
Time ;
I want it more ;
Latimer's mercy ;
I love you all.

Highway to hell ;
Girls got rhytm ;
Walk all over you ;
Touch to much ;
Beating around the bush ;
Shot down in flames ;
Get it hot ;
If You want blood (You've got it) ;
Love hungry man ;
Night prowler.

World painted blood ;
Unit 731 ;
Snuff ;
Beauty through order ;
Hate worldwide ;
Public display of dismemberment ;
Human strain ;
Americon ;
Psychopathy red ;
Playing with dolls ;
Not of this god.

PL/2910

Slayer /
South of heaven
heavy metal

PL/2909

Metallica /
…And justice for all
heavy metal

Cały album jest swego rodzaju manifestem,
protestem przeciwko społeczeństwu, otaczającej
nas rzeczywistości. Zmusza do refleksji,
przemyśleń.
źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/slayersouth.of.heaven.html/ 2013.06.26

Reakcja fanów była różna, niektórzy bardzo lubią
ten krążek uważając go za łabędzi śpiew starej
dobrej Metallici. Inni płytę tę określają mianem
początku komercjalizacji i osłabienia formy
Metallici jako króla trashu. Płyta dobra,
dopracowana, świetnie brzmiąca, i perfekcyjna,
brakuje jej względem poprzedniczki duszy,
różnorodności. Jest za to bardziej automatyczna,
jednorodna, idealnie zharmonizowana i doskonale
zagrana.

South of heaven ;
Silent scream ;
Live undead ;
Behind the crooked cross ;
Mandatory suicide ;
Ghosts of war ;
Read between the lies ;
Cleanse the soul ;
Dissident aggressor ;
Spill the blood.

Blackened ;
...And justice for all ;
Eye of the beholder ;
One ;
The shortest straw ;
Harvester of sorrow ;
The frayed ends of sanity ;
To live is to die ;
Dyers eve.

źródło: http://merlin.pl/And-Justice-For-All_Metallica/
browse/product/4,37722.html/ 2013.06.25

PL/2908

Mettalica /
Master of Puppets
heavy metal

Album określa się mianem arcydzieła, swoistej
biblii trash metalu, i... słusznie, bo to jedna z tych
płyt, które nagrano z pasją a nie dla kasy…
Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko,
album uważany przez krytyków i fanów za cudo
zawiera 8 naprawdę bogatych brzmieniowo
monumentalnych kawałków, każda nuta została tu
"dopieszczona", każdy aspekt dopracowany...
źródło: http://merlin.pl/Master-Of-Puppets_Metallica/
browse/product/4,37728.html#fullinfo/ 2013.06.17

Battery ;
Master Of Puppets ;
The Thing That Should Not Be ;
Welcome Home (Sanitarium) ;
Disposable Heroes ;
Leper Messiah ;
Orion (Instrumental) ;
Damage, Inc.

PL/2907

Streitenfeld Marc /
Robin Hood

Kompozytorem ścieżki dźwiękowej do filmu Robin
Hood Marc Streitenfeld, którego autorska muzyka
towarzyszyła nam również przy takich produkcjach,
jak: "W sieci kłamstw", "American Gangster",
"Dobry rok".

muzyka filmowa
Źródło: http://merlin.pl/Robin-Hood-OST_DreamMusic/browse/product/4,789033.html/ 2013.06.25

PL/2906

Aguilera Christina /
Bionic
pop

Tytuł płyty "Bionic" odzwierciedla uniwersalność
Christiny, jako artystki. Przedstawia jej zdolności
wokalne i sposób śpiewania, jakiego jej fani nie
mieli jeszcze okazji doświadczyć. Muzyka zdaniem samej zainteresowanej - to mix wielu
stylów muzycznych. Aguilera zapowiada swoją
nową, artystyczną odsłonę, nową Christine
Aguilerę - której takiej artystycznej metamorfozy
nikt się nie spodziewa.
źródło: http://merlin.pl/Bionic-Explicit-Version_ChristinaAguilera/browse/product/4,774559.html/ 2013.06.25

Destiny ;
Creatures ;
Fate has Smiled Upon Us ;
Godfrey ; Ambush ;
Pact Sworn in Blood ;
Returning The Crow ;
Planting the Fields ;
Sherwood Forest ;
John is King ;
Robin Speaks ;
Killing Walter ;
Nottingham Burns ;
Siege ;
Landing of the French ;
Walter's Burial ;
Preparing for Battle ;
Charge ; Clash ;
The Final Arrow ;
The Legend Begins ;
Merry Men.
Bionic ;
Not Myself Tonight ;
Woohoo (feat. Nicki Minaj ;
Elastic Love ;
Desnudate ;
Love & Glamour (Intro) ;
Glam ;
Prima Donna ;
Morning Dessert (Intro) ;
Sex For Breakfast ;
Lift Me Up ;
My Heart (Intro) ;
All I Need ; I Am ;
You Lost Me ;
I Hate Boys ; My Girls ;
Vanity.

Kombi /
O miłości
PL/2905
pop
rock

Płyta zawiera dziesięć utworów o miłości, każdy o
innym jej kolorze i odcieniu. Jest to koncept album,
na którym opowiadamy dziesięć historii z życia
wziętych, które mogłyby się przydarzyć każdemu z
nas - dodaje Kombii. Album wypełnia bardzo
nowoczesna muzyka o klarownym przekazie i
brzmieniu oddającym klimat i ducha naszych
czasów "- zapewniają twórcy.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/kombii-omilosci,136234,plyta.html/ 2013.06.25

PL/2904

Cyrus Miley /
Can't be tamed
pop

Album stanowi mieszanke popu, współczesnych
klubowych klimatów, rocka i nastoletniej
melancholii. to płyta przejściowa, testowa, którą
Miley Cyrus musiała nagrać, by sprawdzić się w
różnych stylach i muzycznych konfiguracjach.
Pytanie, jaką drogą była Hannah Montana pójdzie
dalej. Czy będzie chciała być nową Britney lub
Christiną czy spróbuje się przebić z gitarą i
ćwiekami...
źródło: http://muzyka.wp.pl/rvid,574478,title,Na-rozstajudrog,recenzja.html?ticaid=110d4f&_ticrsn=5/ 2013.06.25

PL/2903

Simply Red /
Songs of love

Zbiór najpiękniejszych utworów o miłości Simply
Red. Wydawnictwo wzbogacają dwa nowe
nagrania.

pop

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/simply-red-songsof-love,136303,plyta.html/ 2013.06.25

Gdzie jesteś dziś ;
Zaczaruj mnie ;
Uratuj ;
Mp3 ;
Poker ;
Kolory tańczą w twoich oczach ;
Ciało ;
Chwila ;
Krople ;
Handlarze miłości ;
Gdzie jesteś dziś (dance).

Liberty Walk ;
Who Owns My Heart ;
Can't Be Tamed ;
Every Rose Has It's Thorn ;
Two More Lonely People ;
Forgiveness And Love ;
Permanent December ;
Stay ;
Scars ;
Take Me Along ;
Robot ;
My Heart Beats For Love.

Say You Love Me ;
You Make Me Feel Brand New ;
Stars ;
You've Got It ;
For Your Babies ;
If You Don't Know Me By Now ;
It's You ;
Beside You ;
Holding Back The Years ;
Smile ;
I Have The Love ;
Ev'ry Time We Say Goodbye.

PL/2902

Hey /
Fire : [reedycja]
rock

Wypełniony po brzegi ostrym, autentycznym
graniem album doskonale wpisał się w grunge'ową
rewolucję i odpowiedział na ogromne
zapotrzebowanie polskiej publiki na taką właśnie
muzykę. Większość piosenek śpiewana jest po
angielsku i teksty są raczej mroczne i agresywne.
Oczywiście, jak to u Nosowskiej bywa, dotyczą
głównie relacji damsko - męskich i uczuć z nimi
związanych. Jest także o przemocy, molestowaniu
czy morderstwie. Największe wrażenie robią jednak
teksty polskie. Pomijając wiersz Stachury, widać w
nich olbrzymi tekściarski potencjał artystki.
źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/hey-fire.html/
2013.06.25

PL/2901

Bregović Goran /
Alkohol : Slivovic &
Champagne
pop
folk

PL/2900

McLachlan Sarah /
Laws of illusion
pop

Z typową dla niego energią i talentem, Goran
Bregovic zaprasza do spróbowania nowego
koktajlu muzycznego „Alkohol: Slivovic &
Champagne” – koncertu muzyki stworzonej do
tańca i zabawy.
źródło: http://www.empik.com/alkohol-pl,prod57799023,
muzyka-p?gclid=CKOx2t2d_7cCFYeS3god8TwAhA/ 2013.06.25

Po kilku latach przerwy artystka powróciła z
albumem na miarę swoich możliwości. Utwory
utrzymane w konwencji poprzednich albumów.
Znajdzie się kilka istotnych ballad jak i trochę
szybsze numery. To powrót tego co już znamy sprawdzone i dobre.
źródło: http://merlin.pl/Laws-Of-Illusion_SarahMcLachlan/browse/product/4,777733.html/ 2013.06.25

One Of Them ;
Choice ;
Dreams ;
Nonsense ;
Karą będzie lęk ;
Little Peace ;
Zazdrość ;
Moja i Twoja nadzieja ;
Desire ;
Delusions ;
Eksperyment ;
Flowers For Titus ;
Zobaczysz ;
Schisophrenic Family ;
Fate ;
'38 ;
Teksański ;
Moja i Twoja nadzieja (Acoustic).

Yeremia ;
Paradehtika ;
Venzinatiko ;
On The Back-Seat Of My Car ;
Imagine ;
Truckers' Song ;
Gas Gas Gas ;
Ruzica (Rose) ;
For Esma ;
Streets Are Drunk ;
Kerna Mas ;
Na' Tan Ixara Oikopedo ;
Tis Agapis Sou To Risko.

Awakenings ;
Illusions Of Bliss ;
Loving You Is Easy ;
Changes ;
Forgiveness ;
Rivers Of Love ;
Love Come ;
Out Of Tune ;
Heartbreak ;
Don't Give Up On Us ;
U Want Me 2 ;
Bring On The Wonder.

Motörhead /
Essential noize
PL/2899
hard rock
rock and roll

Zespołu przedstawiać nie trzeba, to po prostu
ikona muzyki rockowej. Od wielu lat cieszą swoim
graniem wszystkich fanów mocnego uderzenia,
zawsze z ogniem i zawsze na najwyższym
poziomie. Na płycie zebrane zostały wszystkie
najlepsze i najbardziej znane kawałki, inaczej
mówiąc klasyczne już utwory tej czadowej kapeli.
Muzyczna jazda bez trzymanki. Płyta zawiera
unikalną książeczkę z mapą kariery zespołu oraz
komentarzami "track by track" na temat każdego
nagrania.
źródło: http://teksty.org/motorhead,essential-noize-the-verybest-of-motorhead,album/ 2013.06.25

PL/2898

Late nights moods :
[Vol. 3]
chill out

Dwupłytowa kolekcja ponad 30 utworów, idealna
dla wszystkich tych, którzy lubią lekkie, nastrojowe
dźwięki w wykonaniu największych gwiazd muzyki.
Łagodne brzmienia w sam raz na chłodne,
deszczowe wieczory.

Overkill ; Stay Clean ;
Capricorn ; No Class ;
Metropolis ;
Dead Men Tell No Tales ;
Stone Dead Forever ;
Bomber ;
Please Don't Touch (with Girlschool) ;
Ace Of Spades ;
(We Are) The Road Crew ;
Jailbait ;
Motorhead (live) ;
Iron Fist ; America ;
(Don't Let 'Em) Grind Ya Down ;
(Don't Need) Religion ;
Shine ; I Got Mine ;
Killed By Death.
CD 1: Always (Matt Dusk). The look of love (Traincha). Tutto Passa
(Nicky Nicolai). Wanin' Moon (Nicola Conte). L'ombre et la lumiere
(Coralie Clement). I need love (Johny Blu). Counting waves (Jack
Hoban). The ice hotel ( Stacey Kent). I believed it ( Zoe Theodorou).
Day is done ( Charlie Hunter & Norah Jones). Pour que l'amour me
guitte (Camille). All night long (Nancy Wilson). How wonderful you
are ( Gordon Haskell). What the world needs now is love ( Jacke de
Shannon). Crazy ( Willie Nelson). Black Coffee ( Sinead O'Connor).

CD 2: Bruised but not broken ( Joss Stone). Careless (Amos Lee).
You have been loved ( George Michael). Ailleurs ( Karen Ann). I could
use a little love ( Freddie Jackson). Wake up in New York ( Craig
źródło: http://audio.com.pl/muzyka/late-night-moods-vol3-naArmstrong). I must have left my heart ( Molly Johnson). Call me
jesien:2/ 2013.06.25
irresponsible ( Dinah Washington). On the street where you ( Nat
King Cole). Love letters ( Julie London). Misty Blue (Ella Fitzgerald).
The nearness of you ( Norah Jones ). Butterfly ( Corinne Bailey Rae).
All I need ( Air). Sparks ( Royksopp). Can I keep him ? ( Anja
Garbarek

AC/DC /
Ballbreaker
PL/2897
rock
rock and roll

Trzynasty album studyjny australijskiego zespołu.
Wyróżnia go powrót pierwotnego perkusisty
AC/DC, Phila Rudda, który został wyrzucony z
zespołu z powodu jego problemów z alkoholem i
Malcolmem Youngiem. Płyta to dzieło zespołu,
który swoim graniem obrabia diamenty z wcześniej
wymyślonych patentów. Wychodzą z tego same
perełki, których i na tym albumie nie brakuje.
źródło: http://merlin.pl/Ballbreaker-Remastered_ACDC/browse/product/4,426987.html/ 2013.06.25

Morcheeba /
Blood like
lemoniade
PL/2896
muzyka
elektroniczna
chill out

Nowy album Morcheeby w klasycznym składzie z
Skye! Od razu czuć różnicę! Poprzednie albumy
nie były złe, tym razem jednak Morcheeba porzuca
różne eksperymenty i wraca do swojego prostego,
klasycznego stylu. Skye ponownie wypełnia całą
płytę swoim genialnym, głębokim soulowym
wokalem. Kawałki są bardziej spójne, mniej
instrumentalne, a bardziej przebojowe i
"piosenkowe".
źródło: http://artrock.pl/recenzje/24031/morcheeba_
blood_like_lemonade.html/ 2013.06.20

Hard As A Rock ;
Cover You In Oil ;
The Furor ;
Boogie Man ;
The Honey Roll ;
Burnin' Alive ;
Hail Caesar ;
Love Bomb ;
Caught With Your Pants Down ;
Whiskey On The Rocks ;
Ballbreaker.

Crimson ;
Even though ;
Blood like lemonade ;
Mandala ;
I am the spring ;
Recipe for disaster ;
Easier said than done ;
Cut to the bass ;
Self made man ;
Beat of the drum.

PL/2895

Cerekwicka Kasia /
Fe-male
pop

Nowa, dojrzała Kasia Cerekwicka na pewno nie
chciałaby, żeby zbyt długo opowiadać o jej
muzyce, bo ta broni się sama. 11 utworów
utrzymanych w zawsze jej bliskiej stylistyce z
pogranicza pop i r’n’b – od dynamicznych
tanecznych numerów, przy których niejedną parę
butów zostawicie na parkietach, po chwytające za
serce romantyczne ballady. Jedyna nowość to
unowocześnione, światowe brzmienie.
źródło: http://muzyka.wp.pl/rid,568852,title,FeMale,plyta.html?ticaid=110cd7/ 2013.06.20

PL/2894

Kukiz Paweł,
Maleńczuk Maciej,
Kayah,
Flinta Ewelina,
Przemyk Renata /
Starsi Panowie

Efekt wielkiego wyzwania artystycznego, jakim jest
niewątpliwie zmierzenie się z utworami Jerzego
Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Założeniem
było ponowne nagranie wybranych utworów
przypominając tę absolutną klasykę rozrywki
telewizyjnej nie tylko ówczesnym fanom Kabaretu,
ale także ich dzieciom i wnukom.

piosenka

źródło: http://merlin.pl/Starsi-Panowie_Maciej-MalenczukPawel-Kukiz/browse/product/4,771797.html/ 2013.06.20

Braxton Toni /
Pulse
PL/2893
pop
rhythm and blues

Płyta nie brzmi jak kalka, od której odbija się
zdecydowana większość współczesnych produkcji
r'n'b. Słyszymy zmysłowe, dobrze zaaranżowane
kawałki sięgające po pop, soul i klimat czarnych
wydawnictw lat 90. Największym atutem tej niezłej
płyty jest za to głos Braxton oraz jej umiejętność
przekazywania emocji oraz doświadczeń dojrzałej
kobiety.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/toni-braxtonpulse,1,4665250,recenzja.html/ 2013.06.20

Kiedy w sercu miłość ;
Wszystko czego chcę od ciebie ;
Książę ;
Ballada o miłości ;
Siłaczka ;
Pytania bez odpowiedzi ;
Singiel-K ;
Jak cudownie ;
Szukamy siebie ;
Finał ;
Żyj intensywnie.

Tanie dranie ;
Smutny deszcyk sobie mży ;
Utwierdź mnie ;
Moja dziewuszka nie ma serduszka ;
W czasie deszczu dzieci się nudzą ;
Shimmy szuja ;
Zmierzch ;
Tango kat ;
Cóż Ci to ja uczyniłem ;
Szarp pan bas ;
Bez Ciebie.

Yesterday ;
Make my heart ;
Hands tied ;
Woman ;
If I have to wait ;
Lookin' at me ;
Wardrobe ;
Hero ;
No way ;
Pulse ;
Why won't You love me.

PL/2892

Urszula /
Dziś już wiem

Nagrana po dziewięcioletniej przerwie nowa płyta
Urszuli. Album zawiera zestaw dziesięiu
softrockowych hitów plus jeden Remix - żywych,
organicznych i pogodnych, ale z drugim dnem,
nieco melancholijnym i nostalgicznym.

pop
źródło: http://merlin.pl/Dzis-juz-wiem_Urszula/
browse/product/4,765854.html/ 2013.06.20

AC/DC /
Iron Man 2
PL/2891
rock
muzyka filmowa

Album to nie tylko ścieżka dźwiękowa do filmu, ale
przede wszystkim pierwsze w historii swoiste "best
of" zespołu. Płyta zawiera 15 kawałków AC/DC ze
wszystkich etapów ich kariery, czyli ze studyjnych
albumów od 1976 do 2008 roku.
źródło: http://merlin.pl/Iron-Man-2_AC-DC/browse/
product/4,764260.html?gclid=CIq8jfza8rcCFUNP3godFi8Ang/
2013.06.20

Ten drugi ;
Każdy z nas ma ;
Dziś już wiem ;
Skaczę na dach ;
Zostawiaj mi ;
Blues mimo to ;
A kiedy ;
Bajka ;
Kayla ;
Wstaje nowy dzień ;
Dziś już wiem remix.

Shoot to thrill ;
Rock'n'roll damnation ;
Guns for hire ;
Cold hearted man ;
Back in black ;
Thunderstruck ;
If you want blood (you've got it) ;
Evil walks ;
T.N.T. ;
Hell ain't a bad place to be ;
Have a drink on me ;
The razors edge ;
Let there be rock ;
War machine ;
Highway to hell.

PL/2890

Vaya Con Dios /
Comme on est
venu…
pop

Vaya Con Dios jest solowym projektem Dani Klein,
która dobiera sobie asystę według bieżących
potrzeb i upodobań. Szósta płyta Vaya Con Dios to
zarazem pierwsza, na której zaduma detronizuje
zabawę. Akustyczne gitary uszlachetnione
smyczkowymi aranżami, kompozycje autorskie
podparte standardami Ferrégo... Podobno
wszystkie francuskie piosenki mówią o miłości, a w
tę, jak sama przyznaje, Dani Klein już nie wierzy.
źródło: http://www.ziemianiczyja.pl/2010/11/vaya-con-dioscomme-on-est-venu/ 2013.06.20

PL/2889

Ke$ha /
Animal
pop

Debiutancki album bezkompromisowej piosenkarki,
w USA porównywanej do nowej, młodej, drapieżnej
Madonny. dzieło wypełnione wyrazistymi, electropopowymi piosenkami przepełnionymi energią
młodziutkiej artystki. Chcę, by moja muzyka była
wesoła, zadziorna i ciekawa - wyjaśnia. - Zależy
mi jednak, by te piosenki też coś znaczyły. Chcę,
żeby ludzie słuchając utworów mogli się z nimi
identyfikować.
źródło: http://merlin.pl/Animal_Kesha/browse/product/
4,753700.html/ 2013.06.20

PL/2888

Helloween /
Unarmed : Best of
25th Anniversary

Jubileuszowa kompilacja metalowej niemieckiej
kapeli. Na płycie znalazł się zestaw największych,
ciężkich kompozycji nagranych na nowo min. z
udziałem Praskiej Orkiestry symfonicznej. Jak
określają płytę niemieccy metalowcy z kapeli
Halloween, 'Unarmed' to hołd złożony wielbicielom
ciężkiego, niemieckiego grania .

heavy metal
źródło: http://merlin.pl/Unarmed-Best-Of-25th-Anniversary
_Helloween/browse/product/4,753697.html?place=suggest/
2013.06.20

Les voliers sauvages de nos vies ;
Matelots ;
A en mourir pas ;
Vingt ans ;
Pauvre rutebeuf ;
La pirogue de l'exode ;
Il suffisait d'y croire ;
Comme on est venu... ;
Il restera toujours ;
Pauvre diable ;
Le compte a rebours ;
La vie c'est pas du gateau ;
Charly's song.

Your love is my drug ;
TiK ToK ;
Take it off ;
Kiss N Tell ;
Stephen ;
Blah Blah Blah ;
Hungover ;
Party at a rich dude's house ;
Backstabber ;
Blind ;
Dinosaur ;
Dancing with tears in my eyes ;
Boots & Boys ;
Animal ;
VIP.

Dr. Stein ;
Future world ;
If i could fly ;
Where the rain grows ;
The keeper's trilogy ;
Eagle fly free ;
Perfect gentleman ;
Forever & one ;
I want out ;
Falling to pieces ;
A tale that wasn't wright.

CD 1 (Orchestral Works): Concerto for Piano and
Orchestra No. 1 in E Minor, Op. 11 ; Concerto for Piano
and Orchestra No. 2 in F Minor, Op. 21.

Simply Chopin
PL/2887
muzyka klasyczna

PL/2886

Lady Gaga /
The remix

CD 4 (Piano Works III): Mazurka No.25 in B
Minor, Op.33 No.4 ; Mazurka No.21 in C-sharp
CD 2 (Piano Works I): Nocturne No.1 in B-flat Minor,
minor, Op.30, No.4 ; Mazurka No.13 in A Minor,
Op.9 ; Nocturne No.2 in E-flat Major, Op.9 ; Nocturne
Op.17-4 ; Mazurka No.47 in A Minor, Op.68-2 ;
No.3 in B Major, Op.9 ; Nocturne No.1 in C-sharp Minor,
Mazurka No.49 in F Minor, Op.68-4 ; Polonaise
Op.27 ; Nocturne No.2 in D-flat Major, Op.27 ; Nocturne
No.1 in C-sharp Minor, Op.26 No.1 ; Polonaise
No.13 in C Minor, Op.48-1 ; Nocturne No.14 in F-sharp
No.5 in F-sharp Minor, Op.44 ; Polonaise No.6 in AMinor, Op.48-2 ; Nocturne No.1 in F Minor, Op.55 ;
flat Major, Op.53 ("Héroique") ; FantaisieNocturne No.2 in E-flat Major, Op.55 ; Nocturne No.19 in
Impromptu in C-sharp Minor, Op.66 ; Prelude in CE Minor, Op.72-1 ; Scherzo in B-flat Minor, Op.31.
sharp Minor, Op.45 ; Valse Brillante in A-flat Major,
Op.34 No.1 ; Valse in A Minor, Op. Posth. ; Valse
CD 3 (Piano Works II): Piano Sonata No.2 in B-flat
in D-flat, Op.64 No.1 ("Minute") .
Minor, Op.35 ; Fantaisie in F Minor, Op.49 ; Berceuse in Dflat Major, Op.57 ; Ballade No.1 in G Minor, Op.23 ;
Barcarolle in F-sharp Major, Op.60.

Kompilacja remiksów amerykańskiej piosenkarki.
Album zawiera miks piosenek z płyt: The Fame i
The Fame Monster . Remiksy przygotowali m.in.
Pet Shop Boys, Passion Pit i The Sound of Arrows.

pop
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Remix/ 2013.06.20

Just dance ; Pokerface ;
Lovegame (feat. Marylin Manson) ;
Eh Eh ; Paparazzi ;
Boys boys boys ; The fame ;
Bad romance ;
Telephone (feat. Beyonce) ;
Alejandro ; Dance in the dark ;
Just dance ; Lovegame ;
Eh Eh (Pet Shop Boys Remix) ;
Pokerface (Live From The Cherrytree House) ;
Bad romance ;
Telephone (feat. Beyonce) .

Buika,
Chucho Valdes /
El Último Trago
PL/2885
flamenco
jazz
soul

Buika jest aktualnie jedną z najciekawszych
hiszpańskich artystek. Wokalistka, która urodziła
się na Majorce stała się prawdziwą rewelacją dla
tych którzy uważali, że flamenco nie ma niczego
nowego do zaoferowania dla hiszpańskiej muzyki i
jazzu. Płyta to hołd dla piosenkarki Chaveli Vargas
złożony w 90 rocznicę jej urodzin i obejmujący
przekrojowy repertuar z całej kariery tej
meksykańskiej artystki.
źródło: http://merlin.pl/El-Ultimo-Trago-Con-La-Colabor
_Buika/browse/product/4,759853.html/ 2013.06.20

Czesław śpiewa /
Pop
PL/2884

piosenka
muzyka
alternatywna

Na nowej płycie zaprasza artysta do teatru
współczesnej Polski. "»Pop« to nie akordeon.
»POP« to dźwięki orkiestry i historie o Polsce.
Kłótnie rodziców oczami dziecka. Muzyczne
szufladki. Klasa średnia oślepiona blaskiem zmian.
»POP« to gościnny udział trójki znakomitych
wokalistów. Wewnątrz »Pop«, Monika
Kuczyniecka stworzyła świat piosenek w
plastelinie, sfotografowany przez Andrzeja i
Macieja Grabowskich " - zapowiada album
wydawca.

Soledad ;
Sombras ;
Las Ciudades ;
Cruz De Olvido ;
El Andariego ;
En El Último Trago ;
Se Me Hizo Fácil ;
Un Mundo Raro ;
Las Simples Cosas ;
Somos ;
Luz De Luna ;
Vamonos.

Piosenka dla pajączka ;
Kiedy tatuś sypiał z mamą ;
W sam raz ;
Krucha blondynka ;
Podziękowanie ;
Frozen margarita (with Gin) ;
Caesia & Ruben ;
O tych w Krakowie ;
Dziewczyna z branży ;
Caravan ;
Pożegnanie małego wojownika.

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/czeslaw-spiewapop,106937,plyta.html/ 2013.06.20

PL/2883

Kayah,
Royal String Quartet
/
Kayah & Royal
Quartet
pop
piosenka

Absolutnie wyjątkowy i nowatorski projekt łączący
akustyczne, klasyczne brzmienie kwartetu
smyczkowego z popowym repertuarem jednej z
największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Efekt współpracy wyjątkowej wokalistki, z uznanym
na całym świecie kwartetem, czego owocem jest
wspaniała, emocjonalna i niezwykle nastrojowa
płyta, na której osobiste i emocjonalne teksty
artystki nabierają jeszcze większej głębi i
nastrojowości, dzięki wyjątkowym aranżom na
kwartet smyczkowy.
źródło: http://www.ticketpro.pl/jnp/muzyka/rock-pop/365533kayah-royal-quartet.html/ 2013.06.18

Kwartesencja ;
Za blisko ;
Prośba do twych ust ;
Testosteron ;
Tabakiera ;
Libertango ;
Jestem kamieniem ;
Bursztynowa wieża ;
Wiosna przyjdzie i tak ;
Do diabła z przysłowiami ;
Jak liść ;
100 lat młodej parze ;
Lume.

PL/2882

PL/2881

Markowski
Grzegorz,
Sygitowicz Ryszard
Markowski /
Sygitowicz

Dostajemy solidną porcję klasycznego rocka i hard
rocka. Takiego w dojrzałym, poważnym wydaniu.
Obaj panowie nic już nie muszą udowadniać, więc
jeśli coś robią, to ma satysfakcjonować przede
wszystkim ich samych i to słychać.

pop
rock

źródło: http://rockers.com.pl/rockopedia/plyta/recenzje
/516.html/ 2013.06.18

Kent Stacey /
Raconte-Moi

Umiejętność opowiadania historii, uchwycenia
emocji, nastroju, nadania im kształtu i podzielenia
się nimi z publicznością – oto cechy, które czynią
ze Stacey Kent wyjątkową artystkę. Stacey Kent
powraca do klasyki francuskiej muzyki odkrywając
na nowo utwory twórców takich jak Barbara, Paul
Misraki, Georges Moustaki, Henri Salvador, Michel
Jonasz, Keren Ann i Benjamin Biolay. Oprócz tego
zawarła na płycie oryginalne utwory młodych,
utalentowanych muzyków: Claire Denamur, PierreDominique Burgaud oraz Emilie Satt.

pop

źródło: http://teksty.org/kent-stacey,raconte-moi,album/
2013.06.18

Gabriel Peter /
Scratch My Back
PL/2880
pop
rock

Pierwsza część cyklu, w ramach którego Gabriel i
inni wybitni artyści interpretują cudze kompozycje.
wybór piosenek wydaje się ciekawy. Mamy tutaj
niewątpliwą klasykę, bo i Davida Bowiego, Lou
Reeda czy Neila Younga, ale też i młodsze
pokolenie artystów, jak Elbow, Arcade Fire i
Radiohead. Artysta postanowił zrezygnować z
instrumentów takich, jak gitara czy perkusja...
Nawet jeśli zna się oryginalne wersje wszystkich
zamieszczonych tu utworów, szanse na
rozpoznanie ich są minimalne.
źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/peter.gabrielscratch.my.back.html/ 2013.06.18

Z duszą na ramieniu ;
Nie da rady ;
Czy ja śnię ;
FilozOFF ;
Chcesz więcej ;
Go Go - Shake Your Body ;
Wybacz mi ;
Gra ;
Wyrzuć TiVi ;
Ty wiesz ;
Ten sen ;
Każdej nocy ;
Idę na szczyt ;
To ;
To (R. Sygitowicz version).

Les Eaux De Mars ;
Jardin D'hiver ;
Raconte-moi ;
L'etang ;
La Venus Du Melo ;
Au Coin Du Monde ;
C'est Le Printemps ;
Sait-On Jamais ;
Les Vacances Au Bord De La Mer ;
Mi Amor ;
Le Mal De Vivre ;
Desuets.

Heroes ;
The Boy In The Bubble ;
Mirrorball ;
Flume ;
Listening Wind ;
The Power Of The Heart ;
My Body Is A Cage ;
The Book Of Love ;
I Think It's Going To Rain Today ;
Apres Moi ;
Philadelphia ;
Street Spirit.

PL/2879

Seigner Emmanuelle
/
Dingue
pop

Żona Romana Polańskiego w czasie, kiedy jej mąż
przebywa w domowym areszcie, wydaje swoją
płytę. Rzecz równa i spójna stylistycznie,
oscylująca wokół tradycyjnego, mocno
europejskiego popu, który ociera się zarówno o
historię francuskiej muzyki popularnej z przełomu
lat 60 i 70, tudzież zaskakuje umiarkowaną
lekkością melodyczną.
źródło: http://merlin.pl/Dingue_EmmanuelleSeigner/browse/product/4,698723.html/ 2013.07.16

PL/2878

McFerrin Bobby /
VOCAbuLarieS
jazz

Muzyka XXI-ego wieku. Muzyka zaskakująco inna
od płyt, które kiedykolwiek McFerrin nagrywał.
Album, który powstawał latami ujawnia nowe
oblicze znanego na całym świecie wokalisty. Nowa
płyta kieruje jego dotychczasowe muzyczne
podróże ku nieznanym, nieodkrytym terytoriom.
Album skonstruowany tak nienagannie jak
symfonia Mozarta, w całości złożony z
niezliczonych elementów stylistycznych jest
odmienny od wszystkich albumów kiedykolwiek
nagranych.

Dingue ;
Le Fantome ;
Le Jour Parfait ;
Jamais D'Autres Que Moi ;
Alone A Barcelone ;
La Derniere Pluie ;
P'tite Pedale ;
Femme Fatale ;
Emmanuelle ;
Qui Etes - Vous? ;
Autant S'Aimer Autant.

Baby ;
Say Ladeo ;
Wailers ;
Messages ;
The Garden ;
He Ran For The Train ;
Brief Eternity.

źródło: http://merlin.pl/VOCAbuLarieS_BobbyMcFerrin/browse/product/4,759024.html/ 2013.07.16

PL/2877

Dabrowska Ania /
Ania Movie
muzyka filmowa

Płytę wypełniają jej interpretacje filmowych
klasyków. Ognisty, gangsterski funk z filmów
blaxploitation i natchniona ballada hipisowskich
bardów. Jedyny w swoim rodzaju beatlesowski
sznyt i pościelowa ballada z softpornowego
klasyka. Na płycie wszystko jest możliwe i
wszystko jest stylowe. To pop z klasą i
charakterem, aranżacyjnym rozmachem i pełnym,
niemal bigbandowym brzmieniem, nawiązujący
raczej do muzyki lat 60. i 70., niż komputerowo
preparowanych hitów z dzisiejszych list przebojów.
źródło: http://merlin.pl/Ania-Movie_Ania-Dabrowska/
browse/product/4,758514.html/ 2013.07.16

Bang Bang ;
Everybody's Talkin' ;
Give Me Your Love ;
Across 110th Street ;
Suicide Is Painless ;
Silent Sigh ;
Strawberry Fields Forever ;
Deeper And Deeper ;
Sound Of Silence.

[Staszczyk] Muniek
Muniek
PL/2876
rock
pop

Staszczyk nie wymyślił się na tę okazję od nowa,
nie stroi się w cudze fatałaszki, nie udaje. Jest
dokładnie taki, jakim znamy go z T.Love, tylko być
może bardziej dojrzały. Mniej cyniczny, z większą
wyrozumiałością traktujący bohaterów swoich, jak
zwykle do bólu życiowych, tekstów. Słyszymy o
samotności w tłumie wielkiego miasta,
seksualnych podbojach podtatusiałych królów
parkietu, dramatach rodzinnych o kryminalnym
drugim dnie...
źródło: http://merlin.pl/Muniek_Muniek/browse/product/
4,758318.html/ 2013.07.16

PL/2875

Mendes Ive /
Magnetism
pop

Długooczekiwany album 'brazylijskiej Sade'.
Śpiewa lekko z metalicznym niemalże zacięciem w
głosie. Płytę najlepiej opisują takie romantyczne
atrybuty jak czerwone, wytrawne wino, kolacja przy
świecach, plaża Copacabana, cichy śmiech
zakochanych, którym stopy przykrywają wzburzone
fale oceanu na tle zachodzącego słońca... To nie
jest muzyka "do samochodu" czy "śpiewanie do
kotleta". Płyta idealna do słuchania wieczorową
porą, gdy ucichnie zgiełk ulicy. Po ciężkim dniu
przyjemnie jest posłuchać spokojnego głosu
piosenkarki.

Tina ;
Georgie Brown ;
Stary boy ;
Kain i Abel ;
Ring Dong ;
Gan ;
Hot Hot Hot ;
Njutella Marcella ;
Dzieje grzechu ;
Święty.

CD 1: Yellow ; Eu sei que vou te amar ;
I don't want to talk about it ; Caminhos cruzados ; Letting
you go ; Don't want to know ;
The life that I have ; Passaporte ;
All night ; Garden.
CD 2: Estrada ; Never felt love like this ;
What you love to do ; Be with me tonight ;
Beauty of the blues ; Magnetism ; Light ;
Apice ; Rain ; Around the sun.

źródło: http://merlin.pl/Magnetism_IveMendes/browse/product/4,701358.html/ 2013.07.16

PL/2874

In-Grid /
Passion
pop

Efektowny powrót włoskiej divy muzyki dance.
Artystka zachwyca wszystkich barwą swego głosu,
ekspresyjnym śpiewem oraz temperamentem
scenicznym. Album to rzecz o miłości i wielu jej
obliczach. Piosenki - jak wyjaśnia In-Grid opowiadają o tragicznych i komicznych aspektach
miłości, o pragnieniach i rozczarowaniach,
spotkaniach i rozstaniach, o zdrowym rozsądku i
szaleństwie. Słuchając tej płyty dowiecie się więcej
o namiętności i rozsądku, oczarowaniu i
rozczarowaniu, upokorzeniu i ironii .
źródło: http://merlin.pl/Passion_In-Grid/browse
/product/4,758822.html/ 2013.07.16

Les Fous ;
Le Dragueur ;
Amour Ma Passion ;
Chaos ;
Movie Star ;
Jalousie ;
Les Jeux Sont Faits ;
Sweet Desire ;
Vive Le Swing ;
C'est L'amour ;
Le Cri Du Coeur ;
Tout Pour Toi ;
Papillonne Sur Moi ;
A Ma Facon ;
Tu Es La? .

PL/2873

Bakken Rebekka /
Morning hours
jazz

Krążek brzmi inaczej, niż poprzednie płyty
piosenkarki. Jest to album bardziej tajemniczy, ale
też bliższy istocie rzeczy, jest też najbardziej
romantycznym spośród wszystkich przez nią
wydanych. Wiele wskazuje, że utwory te mają
charakter autobiograficzny.
źródło: http://merlin.pl/Morning-Hours_RebekkaBakken/browse/product/4,753466.html/ 2013.07.16

Optimystic /
Optimystic
PL/2872
pop
soul

Album zawiera sporą dawkę muzycznej energii.
Zespół łączy ze sobą kilka gatunków, umiejętnie
poruszając się pomiędzy funkiem, soulem, popem i
r'n'b - tworząc porywający publiczność muzyczny
koktajl. Charakterystyczny, niezwykle zmysłowy
głos Bogny Jurewicz, czteroosobowa sekcja dęta,
oryginalne aranżacje i brzmienia oraz znakomity
kontakt z publicznością są ogromnym atutem
grupy.
źródło: http://merlin.pl/Optimystic_Optimystic/browse/
product/4,756653.html/ 2013.07.16

PL/2871

Roy Jasmine /
Rendez Vous In
Paris
jazz
piosenka francuska

Muzycznie w całości otrzymaliśmy porcję
nowoczesnego jazz lounge z elementami retro,
który ilustruje klasykę piosenki francuskiej. Cały
album Jasmine Roy to bardzo spokojna i bijąca
romantyzmem pozycja wydawnicza. W końcu to
rendez vous i to na dodatek w Paryżu.
źródło: http://stacjakultura.pl/7,38,9734,Jasmine_Roy_
Rendez_Vous_In_Paris_recenzja,artykul.html/ 2013.07.01

Not A Woman ;
Sometimes ;
Ghost In This House ;
Powder Room Collapse ;
No Easy Way ;
To Be Your Lover ;
If You Don't Ask For More ;
I Can Always Forget ;
Starlight Of Your Heart ;
Contents Of My Heart ;
October Nights ;
Like Cologne ;
In The Early Morning Hours.

Wszystko o czym nie wiem ;
Zostań choć raz ;
W jednej z chwil ;
Wariat ;
Tyle jeszcze w nas ;
Listen To Your Heart ;
To nie czas ;
Wiem, że Ty to masz ;
All My Life ;
Dłoń ;
Optimystic ;
Moje miasto ;
Piano Intro ;
Jak deszcz.

Sous Le Ciel De Paris ;
Que Reste-T-I1 De Nos Amours? ;
La Mer ;
Les Copains D'abord ;
Le Temps De L'amour ;
Chanson D'hele'ne ;
L'homme A La Moto ;
Parlez Moi D'Amour ;
Les Feuilles Mortes ;
Les Parapluies De Cherbourgs ;
Un Homme Et Une Femme ;
Je Suis Venue Te Dire Que Je M'En Vais ;
Un Jour Tu Verras.

PL/2870

PL/2869

Leszcze /
Koniec z
dziewczynami

Taneczna mieszanka wybuchowa, która łączy
szalone rockabilly, pop swing, funk i rock a
wszystko to w niepowtarzalnej, lekko pastiszowej
formie.

pop

źródło: http://merlin.pl/Koniec-z-dziewczynami_
Leszcze/browse/product/4,757349.html/ 2013.07.16

Wielanek Stasiek &
Kameleon /
Recydywa, piosenki
spod celi
piosenka biesiadna

PL/2868

Keys Alicia /
The Element of
Freedom
soul
blues

Recydywa to doskonałe określenie tego, co
proponuje na tej płycie Stasiek Wielanek, od
urodzenia nieuleczalnie chory na Warszawę. Tym
razem nie serwuje klasycznych warszawskich
motywów, ale piosenki do tekstów współczesnych
autorów z własną muzyką włącznie.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/stasiek-wielanekrecydywa-piosenki-spod-celi,135946,plyta.html/ 2013.07.16

Przepiękna, dojrzała i nastrojowa płyta. Praktycznie
każda z 14 nowych kompozycji jest urzekająca i na
swój sposób wyjątkowa. Rzadko kiedy świat
kobiecych uczuć ukazany jest poprzez tak
sugestywne wyśpiewanie i zagranie
najróżniejszych emocji. Delikatny, aksamitny głos
Alicii doskonale współgra z pięknymi akordami
fortepianu. Czasem wokalistka zmienia manierę
śpiewania, co wychodzi jej niezwykle intrygująco.
źródło: http://merlin.pl/The-Element-Of-Freedom_AliciaKeys/browse/product/4,703384.html/ 2013/07.16

Wycelujcie (Prolog) ;
Weekend ;
Numer telefonu ;
Już zapominam Ciebie Nina ;
Spadochroniarz barok ;
Kto Cię zna, lepiej niż ja ;
Znowu rzuciłaś mnie ;
Halina ;
Spadochroniarz katedra ;
Ja się z Toba wykończę ; Spadochroniarz funk ;
Blady strach ; Napad na bank ;
Spadochroniarz mecz ; Don Badylo ;
Tokio - Gdynia ; Spadochroniarz polka ;
Demografia ; Nie dotykaj mnie ;
Wycelujcie (Repryza).
Zośka z Pragi ;
Złota polska wolność ;
Hawaje pod celą ;
Kiedy wyjdę ;
Jestem tylko złodziejem ;
Hipek wariat ;
Kocha cygan dziewczę ;
Gdybym panem był ;
Australia - Eldorado ;
Sen więźnia ;
Niebo w kratkę ;
Spacerniak ;
Zegar wolności ;
Za niewinność ;
Recydywa.

Element Of Freedom (Intro) ;
Love Is Blind ;
Doesn't Mean Anything ;
Try Sleeping With A Broken Heart ;
Wait Til They See My Smile ;
That's How Strong My Love Is ;
Unthinkable (I'm Ready) ;
Love Is My Disease ;
Like The Sea ;
Put In A Love Song (Featuring Beyonce) ;
This Bed ;
Distance And Time ;
How It Feels To Fly ;
Empire State Of Mind (Part II)

PL/2867

Macdonald Amy /
A curious thing
pop

Amy Macdonald nie jest kolejną śpiewającą
dziewczyną z gitarą. Prawie wszystkie utwory mają
ten niesamowity, "samochodowy" rytm, który
sprawia, że ogarnia nas przyjemne zrelaksowanie.
Amy łączy akustyczne, rockowe granie z fikuśnym
folkiem, podbijając całość popowym zacięciem.
Kompozycje są dojrzałe, aranżacje wyraźnie
zróżnicowane (trochę elektroniki, śliczne smyki), a
całość dynamiczna, chwilami wręcz zadziorna. Nad
wszystkim niezmiennie króluje nietuzinkowy,
gardłowy głos artystki.
źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/pop/amy-macdonald-acurious-thing,1,4664693,recenzja.html/ 2013.07.16

PL/2866

Modern Talking /
25 years of Discopop
pop
disco

Don't Tell Me That It's Over ;
Spark ;
I Got No Roots ;
Love Love ;
An Ordinary Life ;
Give It All Up ;
My Only One ;
This Pretty Face ;
Troubled Soul ;
Next Big Thing ;
Your Time Will Come ;
What Happiness Means To Me.

CD 1: You're My Heart, You're My Soul ;
Cheri Cheri Lady ; Brother Louie ;
Geronimo's Cadillac ; In 100 Years ;
Jubileuszowa, dwupłytowa kompilacja
Jet Airliner ; You Can Win If You Want ; Just We Two
podsumowująca karierę zespołu. W zestawie
(Mona
Lisa) ; Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) ; Sweet
znalazły się największe przeboje duetu oraz liczne
Little Sheila ; One In A Million ;
niespodzianki. Wydawnictwo zawiera największe
Give
Me
Peace
On
Earth
;
Keep Love Alive ; In 100 Years
hity Niemców wybranych w internetowym
; Brother Louie ; Lucky Guy ;
głosowaniu fanów, jak również unikatowe, singlowe
Your'e My Heart, Your'e My Soul .
miksy oraz specjalnie przygotowany utwór będący
ponad dwudziestominutową "wiązanką" przebojów
CD 2: TV Makes The Superstar ; Sexy Sexy Lover ; You're
Modern Talking.
My Heart, You're My Soul ; China In Her Eyes ; You Are
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/modern-talking-25Not Alone ; Brother Louie ; Don't Take Away My Heart ;
years-of-disco-pop,135882,plyta.html/ 2013.07.16
Ready For The Victory ; Win The Race ; Last Exit To
Brooklyn ; No Face No Name No Number ; Mystery ; Juliet
; Higher Than Heaven ; Space Mix '98.

PL/2865

Zaryan Aga /
Looking Walking
Being
jazz

Świetna płyta, której uroda dalece przewyższa
wszelkie marketingowe i PRowskie zabiegi.
Zaśpiewana znakomicie, zagrana doskonale i
skomponowana wybornie, a chwilami po prostu
zapierająca dech w piersiach. Płyta powstawała
ponad półtora roku i nie ma na tej płycie czegoś
nieprzemyślanego, co by się pracującym nad nią
artystom wymknęło spod kontroli, albo do czego
zostaliby zmuszeni. Płyta na światowym poziomie.
źródło: http://jazzarium.pl/przeczytaj/recenzje/looking-walkingbeing/ 2013.07.16

Raz Dwa Trzy /
Skądokąd
PL/2864
rock
poezja śpiewana

Raz Dwa Trzy zdają się być na bakier z popkulturą.
Jeśli już, to na tapetę biorą tylko tę rodzimą i
klasyczną. Słowiański folk w wykonaniu grupy
tradycyjnie zaopatrzony jest w poetyckie teksty
pełne pytań o ludzką naturę. To pierwsze nowe
piosenki zespołu od siedmiu lat. Dopiero
wnikliwsza przygoda z tą muzyką wskazuje na
szerszy jej wymiar. Gdy przysłuchać się kolejnym
instrumentacjom i aranżacjom, humanistyczne
szanty grupy okazują się nawiązywać do Dylana
czy Boba Marleya... Warto dać szansę tym
jedenastu fragmentom.

Cherry Tree Avenue ;
Looking Walking Being ;
Let Me ;
For The New Year ;
The Stars Are As Lonely As Us ;
Seeking My Love ;
February Evening In New York ;
My Name ;
Temptation Game ;
Wanting The Moon ;
What Is This Thing Called Happiness ;
The Thread.

Z uśmiechem dziecka kamień ;
Dalej niż sięga myśl ;
Skąd przybywasz ;
Już ;
Zgodnie z planem (może świt błyśnie) ;
Tylko we mgle człowiek ;
Upał roztapia granice miasta ;
Jego gest jego wzrok jego imię ;
To wszystko niezrozumiałe ;
Oto papieros w dłoni ;
Kolejny utwór instrumentalny "policjanci".

źródło: http://www.machina.pl/magazyn/numer, 50/id,648/RAZDWA-TRZY-SkaDokad.html/ 2013.07.16

PL/2863

Strachy Na Lachy /
Dodekafonia
rock

Krążek jest logiczną kontynuacją poprzednika podobnie różnorodną i niewątpliwie chwytliwą. Nie
brak tu dynamicznych rockowych utworów, jak i
sporej dawki melancholii. Grabaż nie pogrzebał
szansy na pozostanie w czołówce rockowych
komentatorów naszej rzeczywistości.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/strachy-na-lachydodekafonia,1,4627234,recenzja.html/ 2013.07.12

Chory na wszystko ;
Nieuchwytni buziakowcy ;
Twoje oczy lubią mnie ;
Ostatki - nie widzisz stawki ;
Cafe Sztok ;
Dziewczyna o chłopięcych sutkach ;
Ten wiatrak, ta łąka ;
Spacer do Strefy Zero ;
Żyję w kraju ;
doDekafonia ;
Radio Dalmacija.

PL/2862

Novika /
Lovefinder
muzyka klubowa

PL/2861

Yeston Maury /
Nine

Druga solowa płyta Kasi Nowickiej to ciąg dalszy
jej przygody z muzyką chili. Płyta zdobyła
Fryderyka za pytę muzyka alternatywna/Klubowa.
Dwanaście świetnie zgranych utworów.
źródło: http://merlin.pl/Lovefinder_Novika/browse/
product/4,753092.html/ 2013.07.12

Na ścieżce dźwiękowej obrazu znalazły się
kompozycje z wersji musicalowej "Nine" oraz nowe
piosenki napisane specjalnie na potrzeby filmu.
Autorem wszystkich utworów jest Maury Yeston.

muzyka filmowa
źródło: http://allegro.pl/nine-cd-i3172702752.html/ 2013.07.12

Sade /
Soldier of love
PL/2860

soul
jazz
rhythm and blues

Długo oczekiwany album SADE - jednego z
najsłynniejszych głosów w historii muzyki,
wokalistki mającej na koncie ponad 55 milionów
sprzedanych płyt i kilka pokoleń zaprzysięgłych
fanów.
źródło: http://merlin.pl/Soldier-Of-Love-Eco-Style_Sade/
browse/product/4,753365.html/ 2013.07.12

Miss mood ;
Glamour ;
Lovefinder ;
Mother's duty ;
Strangers ;
Daily routines (Demo version) ;
When it's all too much ;
Perfect beach ;
Forever girl ;
Kinds of love ;
Round the bar ;
Żabka.

Overture Delle Donne (Female Ensemble).
Guido's Song (Daniel Day-Lewis).
A Call From The Vatican (Penelope Cruz).
Folies Bergere (Judi Dench).
Be Italian (Fergie).
My Husband Makes Movies (Marion Cotillard).
Cinema Italiano (Kate Hudson).
Guarda La Luna (Sophia Loren).
Unusual Way (Nicole Kidman).
Take It All (Marion Cotillard).
I Can't Make This Movie (Daniel Day Lewis).
Finale. Quando Quando Quando (Fergie)
Io Baci, Tu Baci (The Noisettes).
Cinema Italiano (Kate Hudson) .
Unusual Way (Griffith Frank) .

The Moon And The Sky ;
Soldier Of Love ;
Morning Bird ;
Baby Father ;
Long Hard Road ;
Be That Easy ;
Bring Me Home ;
In Another Time ;
Skin ;
The Safest Place.

PL/2859

Kaas Patricia /
19 par Patricia Kaas
pop

Album na którym artystka artystka swoje przeboje
przyrównuje do 19-stu aromatów - zapachów, z
których każdy pachnie sukcesem. Na płycie
znajdziemy hity w wersjach albumowych,
koncertowych bądź specjalnych - singlowych, czyli
nie publikowanych na żadnej z wcześniejszych płyt
artystki.
źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/patricia-kaas-19par-patricia-kaas-the-best-of,135853,plyta.html/ 2013.07.12

PL/2858

Metheny Pat /
Orchestrion
jazz

Rewolucyjny album. Nie w samej warstwie
muzycznej, a technologicznej. Gitarzysta nagrał
solową płytę, która brzmi, jakby występowała tu
cała Pat Metheny Group… To wręcz przebojowy
repertuar, słucha się go z przyjemnością i
zapartym tchem, podczas gdy wyobraźnia
intensywnie pracuje nad rozszyfrowaniem, jak on
to robi?

Mademoiselle chante le blues (Live) ;
D'Allemagne (Live) ; Mon mec a moi ;
Les Hommes Qui Passent ;
Une Derniere Semaine a New York ;
Entrer Dans La Lumiere ;
Il Me Dit Que Je Suis Belle (Version Single) ;
Quand J'Ai Peur De Tout ; Je Voudrais La Connaitre ;
Ma Liberte Contre La Tienne ;
Une Fille De L'Est ; If You Go Away ;
Ou Sont Les Hommes ;
Je Le Garde Pour Toi ;
Et S'il Fallait Le Faire (Version Eurovision) ;
Kabaret ; Une Derniere Fois ;
Mne Nravitsya ; Addicte Aux Heroines.

Orchestrion ;
Entry Point ;
Expansion ;
Soul Search ;
Spirit Of The Air.

źródło: http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/pat-methenyorchestrion/ 2013.07.12

Mena Maria /
Another phase
PL/2857
pop
rock

Maria Viktoria Mena to norweska artystka, która w
2001 roku stała się prawdziwą nastoletnią
sensacją, gdy jej singiel podbił listy przebojów
rozgłośni radiowych. Longplay „Another Phase”,
został świetnie przyjęty przez publiczność, a światu
przedstawił młodą wokalistkę.
źródło: http://www.empik.com/another-phase-menamaria,prod42310226,muzyka-p/ 2013.07.12

Free ;
Blame It on Me ;
My Lullaby ;
Sleep to Dream ;
Monday Morning ;
Pale People ;
They Smoke a Lot ;
Crowded Train ;
Bye Bye ;
Ugly ;
Those Who Caved In ;
Better Than Nothing at All.

PL/2856

50 Cent /
Before I self
destruct
rap

50 Cent udowadnia, że nie popadł całkiem w
cukierkowe brzmienie. Płyta oferuje nam czysty hiphop bez żadnych chórków gwiazdeczek R`n`B.
Album trafi do fanów black hip hop". Kawał dobrej
roboty. Widać, że artysta dał z siebie dużo energii,
o czym świadczy fakt, że nie zaprosił zbyt wielu
gości na płytkę.
źródło: http://merlin.pl/Before-I-Self-Destruct_50Cent/browse/product/4,704633.html/ 2013.07.12

Lavigne Avril /
Let go
PL/2855
pop
rock

Debiutancki album artystki, o której głośno zrobiło
się tuż po wydaniu singla z przebojem
"Complicated". Młoda, 17-letnia wówczas
piosenkarka, której atutem był nie tylko wiek i
uroda, ale też talent i niezależność. Avril sama
tworzy swoje piosenki, nie ma w zwyczaju
wykonywać cudzych utworów. Jednym słowem to
kanadyjska odpowiedź na "plastikowe" gwiazdki
popu . Jej rockowa świeżość, niezależność i
spontaniczność przysporzyły jej rzesze fanów na
całym świecie.
źródło: http://www.empik.com/let-go,prod42140084, muzykap?gclid=CMnf0cOfqrgCFYjC3godyhgAbw/ 2013.07.12

The Invitation ;
Then Days Went By ;
Death To My Enemies ;
So Disrespectful ;
Psycho ;
Hold Me Down ;
Crime Wave ;
Stretch ;
Strong Enough ;
Get It Hot ;
Gangsta's Delight ;
I Got Swag ;
Baby By Me ;
Do You Think About Me ;
Ok, You're Right ;
Could've Been You.

Losing Grip ;
Complicated ;
Sk8er Boi ;
I'm With You ;
Mobile ;
Unwanted ;
Tomorrow ;
Anything But Ordinary ;
Things I'll Never Say ;
My World ;
Nobody's Fool ;
Too Much To Ask ;
Naked.

PL/2854

Bowie David /
A Reality Tour
rock

Album, którego słucha się z wielką przyjemnością,
czy nawet dozą wzruszenia, szczególnie w
momentach, gdy słyszy się publikę śpiewającą
razem z Davidem. To również udane, wibrujące
aranże rozbrzmiewające po przestrzeni wielkiego
eventu. Oprócz tego jest to też kawał muzycznej
historii, która zainspirowała i nadal inspiruje wielu
innych artystów.
źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenzje
/4415-david-bowie-a-reality-tour.html/ 2013.07.12

KSU /
Moje Bieszczady
PL/2853
rock
punk rock

Album reedycja. Teksty jak zwykle mocno
zaangażowane społecznie, mądre, szczere,
autentyczne,muzyka doskonała. Ostatnie dwa
utwory na płycie w zupełnie odmiennych
aranżacjach-aż ciarki przechodzą po plecach!!!
Płyta dla wszystkich ludzi którzy umią
samodzielnie myśleć.
źródło: http://merlin.pl/MojeBieszczady_KSU/browse/product/4,754045.html?place=sugge
st/ 2013.07.12

CD 1: Rebel Rebel ; New Killer Star ;
Reality ; Fame ; Cactus ; Sister Midnight ; Afraid ; All The
Young Dudes ; Be My Wife ; The Loneliest Guy ; The Man
Who Sold The World ; Fantastic Voyage ; Hallo Spaceboy
; Sunday ; Under Pressure ; Life On Mars? ; Battle For
Britain (The Letter).
CD 2: Ashes To Ashes ; The Motel ;
Loving The Alien ; Never Get Old ; Changes ; I'm Afraid
Of Americans ; "Heroes" ; Bring Me The Disco King ; Slip
Away ; Heathen (The Rays) ; Five Years ; Hang On To
Yourself ; Ziggy Stardust ; Fall Dog Bombs The Moon ;
Breaking Glass ; China Girl.

Moje Bieszczady II ;
Hej Panie Rock'N'Roll ;
Esperal Blues ;
Wojna w imię ;
Wojownik ;
Nad trupem Jugosławii ;
Runęły mury ;
Ostatnia pieśń o wolności ;
Wielki bazar ;
4 lipca w Warszawie ;
Wiosna na poligonie ;
Hebrajczyk ;
Moje Bieszczady I ;
Pieśń do 4 piw ;
Skazany na 716 dni ;
Echo Karpat (Hebrajczyk).

PL/2852

Lady Gaga /
The Fame Monster
pop

Utwory na płycie opowiadają o ciemniejszej stronie
życia, którego Lady Gaga doświadczyła przez
ostatni, przełomowy dla niej rok. "Teksty z mojej
nowej płyty mówią o tym wszystkim, o czym nie
napisałam w piosenkach z albumu "The Fame".
Spędziłam sporo czasu w Europie Wschodniej,
więc na nowej płycie eksperymentuję z industrialnogotyckim brzmieniem, dance'm lat 90-tych,
lirycznym geniuszem melancholijnego popu lat 80tych"...
źródło: http://merlin.pl/The-Fame-Monster_LadyGaga/browse/product/4,704979.html/ 2013.07.12

PL/2851

Lulka Dorota /
Edith Piaf po polsku
piosenka francuska

Na ciemnej scenie w czarnej sukni, maleńka,
niepozorna... Dorota Lulka, kiedy zaczyna śpiewać,
elektryzuje publiczność. Tak jak Edith Piaf śpiewa
całym ciałem. Edith Piaf – Dorota Lulka młoda,
zabawna, zadziorna, zakochana lub
nieszczęśliwa... W jej piosenkach tworzy postać
kobiety pragnącej miłości, czasem zabawnej,
niekiedy irytującej…
źródło: http://www.weltbild.pl/edith-piaf-po-polsku-spiewadorota-lulka_p10612737.html/ 2013.07.12

PL/2850

Tord Gustavsen
Ensemble /
Restored, Returned

Na tej płycie melancholii nie braknie, muzyka jest
na niej zbudowana, ale budzi też trwogę.
Egzystencjalną trwogę. Nie pamiętam płyty
jazzowej, która poruszyłaby mnie tak bardzo. Niby
norweskie, sterylne dźwięki z dalekiej północy, ale
ile w nich emocjonalnego ładunku!..

jazz
źródło: http://www.audiostereo.pl/tord-gustavsen-ensemblerestored-returned_61627.html/ 2013.07.12

CD 1: Bad Romance ; Alejandro ;
Monster ; So Happy ;
Speechless ; Dance In The Dark ;
Telephone ; Teeth.
CD 2: Just Dance ; Lovegame ;
Paparazzi ; Poker Face ;
Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) ;
Beautiful, Dirty, Rich ; Fame ;
Money Honey ; Starstruck ;
Boys Boys Boys ; Paper Gangsta ;
Brown Eyes ; I Like It Rough ; Summerboy.

Niebo nad Paryżem (Sous le ciel de Paris) ;
Milord ;
Ta-dom, ta-dam (Padam, Padam) ;
Hamburg (C'est a Hambourg) ;
Tłum (La foule) ;
Kochankowie dnia (Les amants d'un jour) ;
La vie en rose ;
Akordeonista (L'accordeoniste) ;
Nic a nic (Non, je ne regrette rien) ;
Piosenka Jana żebraka (La goulante du pauvre Jean).

The Child Within ;
Way In ;
Lay Your Sleeping Head, My Love ;
Spiral Song ;
Restored, Returned ;
Left Over Lullaby No. 2 ;
The Swirl - Wrapped In A Yielding Air ;
Left Over Lullaby No. 1 - O Stand, Stand At The Window
Your Crooked Heart ;
The Gaze ;
Left Over Lullaby No. 3.

