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Feel - The Best (2016)

  

    1. Feel - A Gdy Jest Juz Ciemno [03:38]  2. Feel - No Pokaz Na Co Cie Stac [03:38]  3. Feel -
Jak Aniola Glos [03:35]  4. Feel - Nasze Slowa, Nasze Dni [Moj Dom] [04:05]  5. Feel - Tylko
Powiedz Czego Chcesz [Feat. Sebastian Riedel][04:20]  6. Feel - Moze Jeszcze Sie Spotkamy
[Feat. Marcin Kindla] [03:28]  7. Feel - W Odpowiedzi Na Twoj List [03:03]  8. Feel - Rodzinka.Pl
[03:07]  9. Feel - Swoje Szczescie Znam [03:22]  10. Feel - Twoje Wlosy Rozwial Wiatr! [04:25] 
11. Feel - Zostan Ze Mna [03:27]  12. Feel - Milosc Tworzy Sie W Sercu [03:26]  13. Feel - Jesli
Tego Chcesz [03:38]  14. Feel - Taki Twoj Los [03:27]  15. Feel - Jestem W Drodze [03:27]  16.
Feel - Gizd [03:20]    

 

  

- My wszyscy w zespole lubimy zdrowy styl życia i optymistyczne piosenki. I oby jak najdłużej!
Żebyśmy mogli przez kolejne 10, 20 lat grać i dorównywać tym największym - podsumowywał
jubileusz grupy Feel wokalista - Piotr Kupicha.

  

Po wysłuchaniu jednego z pierwszych ich przebojów - "Jest już ciemno", basista, Michał Nowak
stwierdził, że "dziś, z perspektywy lat, mogę powiedzieć, że nasze granie wtedy było trochę
naiwne. Jednak dawało nam to pewną przewagę. Czuć było od nas tę młodość, prawdę i może
też naiwność." Muzyk dodał, że - Tempo życia i popularności było zawrotne. Wciąż byliśmy w
trasie. Jednak z perspektywy czasu oceniam, że dobrze to znieśliśmy - mówił Michał Nowak.

  

Z okazji 10-lecia zespół wydał krążek "Feel the Best". - Płytę tworzyliśmy razem. Oprócz
obecnego w studiu Michała Nowaka, trzeba wspomnieć Michała Opalińskiego (perkusja),
Łukasza Kożucha (klawisze), Jana Kidawę (gitara), Pawła Pawłowskiego i całą wspaniałą
ekipę, która z nami jeździ - wymieniał Piotr Kupicha.
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- Zastanawialiśmy się, dlaczego zespół tak fajnie działa. Potrafimy dogadać się najpierw z
samym sobą, potem z innymi ludźmi i wtedy tworzyć muzykę. Pisanie dźwięku bez dobrych
relacji między członkami zespołu nie ma sensu. Musi być dobra chemia - oceniał Kupicha.

  

Z utworem "Zostań ze mną" z nowej płyty, wiąże się nietuzinkowa historia. Piotr Kupicha, który
jak sam przyznał lubi sobie stawiać wyzwania, chciał z gitarą wejść na Mont Blanc. Podjął to
wyzwanie. --- polskieradio.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru ge.tt
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