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    1. Upajać się nocą  2. Smalltown Boy  3. Marzyciele  4. Pomiędzy słowami  5. Przestań  6.
Złe tango  7. Za wodą  8. Wianek  9. Spacer  10.Chodź pomaluj mój świat  11.Sweet harmony 
12.Astro  13.Zaufaj miłości    Muzycy:  Piotr Krakowski (trąbka, gitara, kompozycje, teksty)  
Izabela Tomczyk (wokal, teksty)    

 

  

Druga płyta polskiej formacji Milkshop. Zespół dał się poznać szerszej publiczności w maju
2004 roku, gdy zwyciężył w konkursie "Debiuty" na festiwalu w Opolu. Twórczość grupy to
nastrojowe, eteryczne kompozycje, odznaczające się filmowym klimatem. Na "Marzycielach"
znalazły się m.in. przeróbki znanych polskich i zagranicznych kompozycji, jak np. "Chodź,
pomaluj mój świat" tria 2+1 (promowała także telewizyjny serial "Magda M."), "Smalltown Boy" z
repertuaru zespołu Bronski Beat i "Sweet Harmony" angielskiej grupy Beloved. ---
muzyka.interia.pl

  

Członkowie zespołu Milkshop twierdzą, że do stworzenia płyta „Marzyciele” zainspirowały ich
słowa  Johna Lee Hookera, który powiedział: „Świat potrzebuje spokoju”.

  

Założycielami grupy są Piotr Krakowski i Izabela Tomczyk. Ich twórczość to połączenie jazzu,
elektroniki, bluesa i popu. Najnowsza płyta jest drugą w ich dorobku, a zamieścili na niej własne
kompozycje oraz covery:  „Smalltown Boy' z repertuaru zespołu Bronski Beat oraz „Sweet
Harmony' grupy Beloved. Telewidzom znana jest ich wersja hitu 2+1 „Chodź, pomaluj mój
świat”, którą wykorzystano jako motyw przewodni jednego z najpopularniejszych seriali.
Piosenka została wydana wcześniej na płycie „Magda M. Piosenki nie tylko o miłości ” z
utworami z tego filmu.
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W 2004 Milkshop wygrali nagrodę im. Anny Jantar dla najlepszego debiutanta 41. festiwalu
opolskiego. Odpowiedzialna za teksty i wokale Iza Tomczyk mówiła w wywiadach: „Przy naszej
muzyce można odlecieć i poszybować. Można też się zrelaksować”. Nic więc dziwnego, że ich
twórczość docenił reżyser Sylwester Latkowski, który zaproponował Krakowskiemu
skomponowanie muzyki do filmu „Kamilianie”, a rok później do „Pedofilów”. ---
muzyka.dlastudenta.pl
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