Jarre Jean Michel /
PL/3390

Electronica 1: The
Time Machine

Jean-Michel Jarre jest jedną z najważniejszych i
najbardziej wpływowych postaci w muzyce
elektronicznej, a jego nowa płyta zatytułowana:
„Electronica Part 1: The Time Machine” to,
według samego artysty, najambitniejszy projekt
w karierze i opowiada jego osobistą historię o
muzyce elektronicznej.

muzyka elektroniczna
źródło:http://www.empik.com/electronica-1-the-time-machinejarre-jean-michel,p1115268288,muzyka-p/ 2016.08.16

PL/3389

Kygo /
Cloud nine
muzyka elektroniczna

Kygo to artysta, który wprowadził na rynek
muzyczny gatunek powszechnie znany jako
'tropical house'. Na płycie znajdziemy
fortepianowe kompozycje, które wzbogacone są
o tropikalne melodie. Kygo pracując nad
piosenkami eksperymentował także z gitarowymi
dźwiękami, które są oparte o muzykę kojarzoną
z latami 80. XX wieku.
źródło:http://www.eska.pl/news/kygo_cloud_nine_online_piosenk
i_z_plyty_tracklista_data_premiery_i_duzo_wiecej/128820/
2016.08.16

PL/3388

Imany /
Sous les jup des
filles
pop

Wszystkie utwory na płycie „Sous Les Jupes
Des Filles” zostały skomponowane i napisane
przez Imany, wokalistkę, która zachwyca swoim
cudownym, soulowo-bluesowym głosem. Album
zawiera hitowy przebój „Don’t be so shy” oraz
jego nowy remix (Filatov & Karas Remix), który
porywa wszystkich do tańca. Oprócz Imany na
płycie można posłuchać również Sheriki
Sherard, Emilie Gassin, Natalii Doco oraz Axelle
Rousseau.
źródło:http://www.empik.com/sous-les-jupes-des-filles-reedycjaimany,p1120728827,muzyka-p/ 2016.08.16

The Time Machine;
Glory;
Close Your Eyes;
Automatic (Part 1);
Automatic (Part 2)
If..!; Immortals;
Suns Have Gone;
Conquistador;
Travelator (Part 2);
Zero Gravity;
Rely on Me;
Stardust; Watching You;
A Question of Blood;
The Train & the River.

Intro;
Stole The Show;
Fiction ; Raging;
Firestone;
Happy Birthday;
I’m In Love;
Oasis;
Not Alone.
Serious; Stay;
Nothing Left;
Fragile;
Carry Me;
For What It’s Worth.

The Seasons Lost Their Jazz;
The Good The Bad & The Crazy;
Try Again (Theme);
Don't Be So Shy;
Dropped Down;
The Seasons Lost Their Jazz (Theme);
Sitting On The Ground;
Try Again;
Don't Be So Shy (Work In Progress);
The Good The Bad & The Crazy ;
The Seasons Lost Their Jazz ;
The Good The Bad & The Crazy ;
Don’t be so shy.

PL/3387

Coldplay /
A Head Full Of
Dreams
rock

Najcudowniejsze momenty szczęścia przytrafiają się
niespodziewanie i mają wiele wspólnego z prostą radością.
Kolejna fantastyczna i energetyczna płyta Coldplay. Ocean
poruszających dzwieków. najnowsza płyta Coldplay idealnie
wpisała się w konwencję szczęśliwości i duchowego
uniesienia. Jest urocza i wprowadza dreszcz emocji,
pozwala zatracić się w stanie miłej nieważkości, to czas
niezwykłych doznań ; trzepot myśli, dyktafon przeznaczenia,
ekstaza zadowolenia, spontaniczne uwielbienie z "efektem
latte". Dobra muzyka jest zawsze w cenie.
źródło:http://www.empik.com/a-head-full-of-dreamscoldplay,p1117797289,muzyka-p/ 2016.08.11

Peszek Maria /
Karabin
PL/3386
muzyka
alternatywna

Kolejny koncepcyjny album Marii Peszek,
zatytułowany „Karabin”, zawiera jedenaście
piosenek na niespokojne czasy. Piosenek o
wolności, nienawiści oraz prawie do bycia innym.
Artystka przewrotnie zestawia tytuł z radykalnie
pacyfistycznymi treściami utworów. Album
zaskakuje nie tylko mocnymi tekstami, ale
również bardzo ciekawym brzmieniem.
źródło:http://www.empik.com/karabin-peszek-maria,
p1120108315,muzyka-p/ 2016.08.11

PL/3385

Faith no more /
The triple album
collection
rock

CD 1 The real thing :
From out of nowhere ; Epic ;Falling to pieces ;
Surprise! You’re dead! ; Zombie eaters ;
The real thing ; Underwater love ;
The morning after ; Woodpecker from Mars ;
War pigs ; Edge of the world.
CD 2 Angel dust :
Land of sunshine ; Caffeeine ; Midlife crisis ;
RV ; Smaller and smaller ; Everything’s ruined ;
Malpractice ; Kindergaten ; Be aggressive ; A
small victory ; Crack Hitler ; Jizzlobber ;
Midnight cowboy.

A head full of dreams ;
Birds ;
Hymn for the weekend ;
Everclow ;
Adventure of a lifetime ;
Fun ;
Kaleidoscpe ;
Army of one ;
Amazing day ;
Colour spectrum ;
Up& up.

Gwiazda ;
Krew na ulicach ;
Elektryk ;
Żołnierzyk ;
Tu i teraz ;
Jak pistolet ;
Polska A B C i D ;
Samotny tata ;
Ogień;
Modern holocaust ;
Ej Maria.

CD 3 Fool for a lifetime :
Get out ; Ricochet ;Evidence ;
The gentle art of making enemies ;
Star A.D. ; Cuckoo for caca ;
Caralho voador ; Ugly in the morning ;
Digging the grave ; Take this bottle ;
King for a day ; What a day ;
The last to know ; Just a man.

PL/3384

Zayn /
Mind of mine
pop

Zayn postanowił iść swoją drogą. Zaryzykował i
wyszło mu to na dobre. Piosenki wpadają w
ucho, jednak znacznie się różnią od tych za
czasów "One Direction". "Mind of Mine" zawiera
bardzo dobre 18 piosenek, z czego każda się
czymś wyróżnia i wprowadza w wyjątkowy
klimat.
źródło:http://www.empik.com/mind-of-mine-deluxe-editionzayn,p1121440856,muzyka-p/ 2016.08.10

PL/3383

Santana /
Santana IV
rock

W tych popisowych utworach znajdą się
wszystkie elementy charakterystyczne dla
muzyki Santany: afrykańsko-latynoskie rytmy,
przejmujące wokale, elektryzująco bluesowopsychodeliczne solówki gitarowe, niesamowita
praca perkusji i przede wszystkim urzekające,
chwytliwe melodie, które na długo pozostaną w
pamięci słuchacza.
źódło: http://www.empik.com/santana-iv-santana ,p1121721283,
muzyka-p/ 2016.08.10

PL/3382

Soler Alvaro /
Eterno agosto
pop

Pracując w studiu muzycznym z vintage’owymi
instrumentami klawiszowymi, gitarami,
ksylofonami i masą perkusjonaliów, wypracował
swój unikalny styl, w którym łączy latynoską
pasję ze współczesną wielkomiejską produkcją
lo-fi. Album pełen życia i energii .
źródło: http://www.empik.com/eterno-agosto-pl-soler-alvaro,
p1120388407,muzyka-p/ 2016.08.10

Mind Of Mindd (Intro); Pillowtalk;
Its You; Befour;
She; Drunk;
Intermission:Flower;
Rear View; Wrong;
Fool For You;
Borderz; Truth;
Lucozade;
Tio ; Blue ; Bright;
Like I Would ; She Don’t Love Me.

Yambu; Shake It;
Anywhere You Want To Go;
Fillmore East;
Love Makes The World Go Round;
Freedom In Your Mind;
Choo Choo;
All Aboard; Suenos;
Caminando; Blues Magic;
Echizo; Leave Me Alone;
You And I; Come as You Are;
Forgiveness.

El Mismo Sol;
Tengo un sentimiento;
Agosto; Mi corazón;
Volar; Esta noche;
Esperándote;
Lucía; La vida seguira;
Si no te tengo a ti;
Que pasa;
Cuando volverás;
El camino; El Mismo Sol;
El Mismo Sol - Under The Same Sum.

PL/3381

Adele /
25

„Moja poprzednia płyta dotyczyła rozpadu, zaś
gdybym miała nazwać ten album, byłaby to płyta
o pogodzeniu się. Pogodzeniu się z samą sobą.
Pogodzeniu się ze stratą czasu. Pogodzeniu się
ze wszystkim, co zrobiłam i czego nie zrobiłam”.

pop
źródło:http://www.empik.com/25-adele,p1117339979,muzyka-p/
2016.08.10

PL/3380

Brodka Monika /
Clashes
pop

Brodce w szufladkach niewygodnie. Płyta cała utkana
jest z kontrastów. Metafizyka i zmysłowość. Posępne,
kościelne organy i pełen wigoru punk rock. Teksty o
namiętności, miłosnym szaleństwie, ale i o kuszącej
otchłani śmierci. Album jest jak układanka, która
wymaga czasu i nie zdradza swoich walorów, gdy
patrzymy na garść rozsypanych elementów.
Zaskakuje, gdy pierwsze puzzle zaczynają do siebie
pasować i zachwyca, gdy wszystkie trafiają na swoje
miejsce, a naszym oczom ukazuje się pełny obraz.
źródło: http://www.empik.com/clashes-brodka,p1121243703,
muzyka-p/ 2016.08.10

PL/3379

Bowie David /
Blackstar
rock

W trakcie swojej 50-letniej kariery David Bowie
zawsze zaskakiwał, zniewalał, rozanielał. Rok
2016 i płyta ★ (czyt. blackstar) nie jest w tej
kwestii wyjątkiem. Zaledwie 7 utworów, ale
prawie 45 minut nowej muzyki od „kameleona
rock'n'rolla” to jedna z najbardziej zaskakujących
i oryginalnych płyt w jego dyskografii.
źródło:http://www.empik.com/blackstar-bowie-david,
p1118672808,muzyka-p/ 2016.08.09

Hello;
Send My Love (To Your New Lover);
I Miss You;
When We Were Young;
Remedy;
Water Under The Bridge;
River Lea;
Love In The Dark;
Million Years Ago;
All I Ask;
Sweetest Devotion.

Mirror Mirror;
Horses;
Santa Muerte;
Can't Wait For War;
Holy Holes;
Haiti;
Funeral;
Up In The Hill;
My Name Is Youth;
Kyrie;
Hamlet;
Dreamstreamextreme.

Blackstar;
Tis a Pity She Was a Whore;
Lazarus;
Sue (Or In a Season of Crime);
Girl Loves Me;
Dollar Days;
I Can't Give Everything Away.

PL/3378

Twenty one pilots /
Blurryface
hip hop

Następca świetnie przyjętego albumu „Vessel”
jest rozwinięciem stylu Amerykanów. Na szeroko
pojętym terytorium indie rocka, tak bliskim
Joshowi i Tylerowi, można obecnie znaleźć także
hip-hop, punk, popowe melodie i wspaniałe
dźwiękowe pejzaże. Eklektyzm w najlepszej i
niezwykle ciekawej formie – tak można
skwitować zawartość „Blurryface”.
źródło:http://www.empik.com/blurryface-twenty-onepilots,p1108722034,muzyka-p/ 2016.08.09

PL/3377

Grande Ariana /
Dangerous woman
pop

„Dangerous Woman” to trzeci studyjny albumu
Ariany Grande – artystki, która nie raz
udowodniła, że mimo młodego wieku ma
ogromny talent i wielki głos! Jej poprzedni album
„My Everything” osiągnął w Polsce status
Platynowej Płyty!
źródło:http://www.empik.com/dangerous-woman-pl-grandeariana,p1123759402,muzyka-p/ 2016.08.09

PL/3376

Sia /
This is acting
pop

Sia jest jedną z największych i najbardziej
wszechstronnie utalentowanych współczesnych
gwiazd muzyki rozrywkowej - śpiewa, pisze,
produkuje i tworzy wielkie hity. Po sukcesie jej
ostatniego krążka, artystka powraca z nową
płytą.CD zawiera 12 piosnek, są to kompozycje
napisane przez nią pierwotnie dla m.in. Adele,
Beyonce czy Rihanny, a które ostatecznie SIA
postanowiła zaśpiewać i wydać pod własnym
nazwiskiem.
źródło:http://www.empik.com/this-is-acting-sia,p1118671906, muzykap/ 2016.08.09

Heavydirtysoul;
Stressed Out;
Ride;
Fairly Local;
Tear In My Heart;
Lane Boy;
The Judge;
Doubt ;Polarize;
We Don't Believe What's On TV;
Message Man;
Hometown;
Not Today;
Goner.
Moonlight ;
Dangerous woman ;
Be alright ;
Into you ;
Side to side (feat. Nicki Minaj) ;
Let me love you ;
Greedy ;
Leave me lonely (feat. Lil Wayne) ;
Everyday (feat. Future) ;
Bad decisions ;
Thinkin bout you.

Bird Set Free;
Alive;
One Million Bullets;
Move Your Body;
Unstoppable;
Cheap Thrills;
Reaper;
House On Fire;
Footprints;
Sweet Design;
Broken Glass;
Space Between.

PL/3375

Podsiadło Dawid /
Annoyance and
disappointment
pop

Efekt tej pracy to liczący ponad tuzin utworów
album, który z jednej strony wyraźnie nawiązuje
do debiutu – to wciąż szlachetny pop z
alternatywnym drugim dnem – ale z drugiej
ukazuje inne oblicze młodego wokalisty. „Więcej
w niej jest życia, energii, więcej nerwu, niż
nostalgii i sentymentu” – mówi o nowej płycie
Dawid.
źródło:http://www.empik.com/annoyance-and-disappointmentpodsiadlo-dawid,p1115960359,muzyka-p/ 2016.08.09

PL/3374

Bovska /
Kaktus

Bardzo energetyczna i pozytywna płyta.
Minimalistyczna w warstwie instrumentalnej ale
wokal niezwykle intrugujący. Super brzmienie,
świetna muzyka, świeżość, tego brakowało na
Polskim rynku!!!

pop
źródło: http://www.empik.com/kaktus-bovska,p1121056365,
muzyka-p/ 2016.08.09

Lady Pank /
Miłość i władza
PL/3373
pop
rock

Album „Miłość i władza” zawiera 10
premierowych utworów. Tradycyjnie są to
kompozycje Jana Borysewicza, założyciela i
lidera Lady Pank. Za warstwę tekstową tym
razem odpowiadają Wojciech Byrski oraz
Bogdan Olewicz. Nowa płyta na pewno nie
zawiedzie tzw. “starych” fanów, bo jest na niej
solidna dawka typowej ladypankowej energii i
poetyki”.
źródłó: http://www.empik.com/milosc-i-wladza-ladypank,p1122259446,muzyka-p/ 2016.08.09

Sunlight (Intro);
Forest;
Block;
Pastempomat;
Byrd;
Cashew, 161644;
W Dobrą Stronę;
Bela;
Eigh;t
Son Of Analog;
Where Did Your Love Go?;
Focus;
Four Sticks.
W jedną stronę;
Nie ogarniam;
Lekkość podzielenia;
Oko do oka;
Dachy; Bomba;
Kaktus;
Wyspy; Klik;
Póki czas;
Składak; Hula hop;
W drugą stronę;
The Man With An Unknown Soul.

Miłość;
Władza;
Trochę niepamięci;
Lizusy;
Z niczego coś;
Mogę sobie pójść;
Droga;
Moment;
Na dowód;
Czarne myśli.

Wilki /
Przez dziewczyny
PL/3372
pop
rock

„Przez dziewczyny” to tytuł nowego studyjnego
albumu zespołu Wilki, materiału kipiącego
rockandrollową energią. To duża odmiana w
stosunku do poprzedniej, wydanej w 2012 roku
płyty „Światło i mrok”, która była bardzo
melancholijna i uduchowiona. Na „Przez
dziewczyny” znalazły się utwory poważne,
dające do myślenia, ale trzonem tej płyty są
piosenki rockandrollowe, zabawowe,
potraktowane z dużym luzem.
źródło: http://www.empik.com/przez-dziewczyny-wilki,
p1122259109,muzyka-p/ 2016.08.09

PL/3371

Posner Mike /
At night, alone
pop

To są historyjki z życia wzięte z gratisowym
morałem. Mike Posner na swój powrót kazał
czekać sporo czasu. Nowy album jest
konsekwencją zdarzeń, które nastąpiły po
premierze pierwszego longplaya. Jest tylko on i
fortepian, lecz zdarzają się momenty, gdzie
słyszymy dodatkowe instrumenty lub po prostu
nie ma ich wcale...
źródło: http://allaboutmusic.pl/mike-posner-at-night-alone-2016recenzja-beaty-pretnickiej/ 2016.08.10

PL/3370

Pectus /
Kobiety
pop

Ile kobiet, tyle historii… i jak to wszystko
opowiedzieć? Zespół Pectus znalazł sposób na
swojej jubileuszowej – 10 lat na scenie! – płycie
zatytułowanej po prostu „Kobiety”. Zaprosił do
współpracy najwybitniejsze polskie wokalistki,
przedstawicielki różnych pokoleń i wielu nurtów
muzycznych, by w duetach z Tomaszem
Szczepanikiem, liderem formacji, wyśpiewały
pochwałę żeńskiego pierwiastka ludzkiej natury i
jednocześnie dały świadectwo naszym trudnym
czasom.
żródło:http://www.empik.com/pectus-kobiety-pectus,
p1117631770,muzyka-p/ 2016.08.09

To co piękne w życiu;
Teraz powiedz nie;
Przez dziewczyny;
Wenus, tu Mars;
W drodze do marzeń;
27th Floor;
Stać się innym;
Kocham, bo nienawidzę;
Na warszawskich ulicach;
Ona tam jest;
Shaman's Melody.

One Hell Of A Song;
Buried In Detroit;
Thank You;
I Took A Pill In Ibiza;
Not That Simple;
Be As You Are;
In The Arms Of A Stranger;
Silence;
Buried In Detroit.

Nowy Jork, jazz i styl (Urszula Dudziak);
Między słowami (Patrycja Markowska);
3Róż i dusz (Kayah);
4Sprawa picia (Maryla Rodowicz);
Linia życia (Monika Kuszyńska);
Walc en face (Irena Santor);
Pozór albo nic (Grażyna Łobaszewska);
Za kogo ty się masz (Urszula);
Ostatnia z niedziel (Basia Trzetrzelewska);
Na parapetach (Anna Wyszkoni).

PL/3369

Dąbrowska Ania /
Dla naiwnych
marzycieli

Dla naiwnych marzycieli – szósty album studyjny
polskiej piosenkarki Anny Dąbrowskiej. Płyta
oferuje eleganckie, utrzymane w średnim
tempie, harmonijnie rozsnuwające swój aranż
utwory, pisane jakby z myślą o ładnych
kawiarniach

pop
źródło:http://www.cgm.pl/recenzje,43744,ania_dabrowska_dla_na
iwnych_marzycieli,article.html/ 2016.08.08

PL/3368

Steczkowska
Justyna /
I na co mi to było?
pop

Powróciła do nas Dziewczyna...tym razem
Cygana. Wyszła do nas z propozycją muzyczną
w postaci albumu cygańskiego. Ciekawa
muzyka,aż noga sama chodzi,ale są i piosenki,
przy których można się zatrzymać i skupić.
Świetny Boban Markovic i jego zespół oraz
dopełniające całość teksty Filipa Łobodzińskiego
sprawiają, że płyta upaja nas...jak toast za
toastem!!!
źródło:http://www.empik.com/i-na-co-mi-to-bylo-steczkowskajustyna-boban-markovic-orkestra,p1114420845,muzyka-p/
2016.08.08

„Anti” to zdecydowanie najbardziej dojrzałe wydawnictwo

PL/3367

Rihanna /
Anti
pop

Rihanny. Zróżnicowane pod względem artystycznym i
muzycznym, sięga od jej charakterystycznego, melodyjnego
popu do cięższych beatów, kończąc na niesamowitym
popisie wokalnym w balladzie „Close To You”. Na płycie
znalazł się także cover utworu Tame Impala „New person,
same old mistakes” pod delikatnie zmodyfikowanym tytułem
„Same Ol’ Mistakes”. Całość zdecydowanie trzeba
przesłuchać, aby docenić wyjątkowość albumu. Jedno
wiadomo na pewno – warto było na niego czekać.
źródło:http://www.empik.com/anti-limited-editionrihanna,p1120228345,muzyka-p/ 2016.08.10

Nieprawda;
Gdy nic nie muszę;
Bez ciebie;
Nie patrzę;
Naiwny marzyciel;
W głowie;
Poskładaj mnie;
Oddycham;
Staraj się nie czuć;
I'm Trying To Fight It.

Kto i z kim - siwy dym;
Kto wciska mi kit;
Maruśka;
Biel całuje biel;
Wszechmogący (Ty co masz...);
Rumunija;
I na co mi to było?;
U mnie rzuć kotwicę;
Vranjski cocek;
Los to łobuz;
Dżelem, Dżelem;
Płoną maki, kapie wino.
Consideration;
James Joint;
Kiss It Better;
Work;
Desperado;
Woo;
Needed Me;
Yeah, I Said It;
Same Ol' Mistakes;
Never Ending;
Love On The Brain;
Higher;
Close To Yo.

