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Kobranocka - Niech popłyną łzy (1994)

  

    01. Rockin` in the Free World - 03:44  02. Niech popłyną łzy - 04:19  03. Ślepe lustro - 03:19 
04. Póki możesz, aż do końca - 04:07  05. Pełno nas, lecz coraz mniej - 02:26  06. Chrystus
rodzi się co dzień - 03:44  07. Cis - 00:14  08. Przystojny Stefan - 03:40  09. Noc ogonem
szatana - 04:10  10. Miodzio - 02:19  11. Więc mi zdejmij z czoła znamię - 04:51  12. Dla pokoju
i zbawienia - 02:47  13. Wrecking Ball - 04:05        Andrzej Kraiński – gitara, śpiew      Adam
Burzyński – gitara, śpiew      Michał Kwiatkowski – gitara basowa, śpiew      Piotr Wysocki –
perkusja, tamburyn, śpiew  +      Edyta Bartosiewicz – śpiew (2, 11)      Martyna Jakubowicz –
śpiew (1, 2)      Katarzyna Nosowska – śpiew (4, 6, 9)      Katarzyna Filoda – śpiew (2)      Angie
Leś – śpiew (13)      Pudel – puzon      Grzegorz Rytka – saksofon      Piotr Korzeniowski –
trąbka    

 

  

Kobranocka – to toruńska kapela, to która gra już od ponad trzydziestu lat!!! Liderem zespołu
jest Kobra – Andrzej Kraiński, wokalista i gitarzysta. Drugim założycielem kapeli był Szybki
Kazik – basista i wokalista, który jest również liderem projektu  “Atrakcyjny Kazimierz”. Od
ponad dwudziestu lat w składzie znajduje się Piotr “Vysol” Wysocki – perkusja. Po wielu latach
grania z muzykami spoza Torunia, od 2005 roku drugim gitarzystą jest Jacek Moczadło.

  

Kobranocka zagrała ogromną ilość koncertów w kraju i za granicą. Można ich było wielokrotnie
zobaczyć na festiwalach w Jarocinie (sześć razy), na Przystanku Woodstock i wszystkich
finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto grali na festiwalach w Sopocie i w
Opolu, supportowali takie gwiazdy, jak Guns N’Roses, Scorpions i Die Toten Hosen.

  

Na swoim koncie mają wydany na DVD koncert nagrany w 2006 roku w studiu im. Agnieszki
Osieckiej, a także DVD z 2007 roku ich występu na Przystanku Woodstock.
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