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Złe Psy – Forever (2002)

  

    1.    "Zły pies" – 2:47  2.    "Podałbym ci ale..." – 3:12  3.    "Daj i nie uciekaj" – 2:34  4.   
"Deszcz z jednej łzy" – 3:12  5.    "Dziad" – 3:27  6.    "Księżycowa" – 3:26  7.    "Ciesz się
kobieto" – 3:25  8.    "Szampan" – 4:01  9.    "Czemu ludzie się kochają" – 3:52  10.   "Motocykl"
– 3:37  11.   "Krew się leje" – 2:33  12.   "Pitbull" – 1:48  13.   "Blue Grass" – 2:18    Muzycy: 
Andrzej Nowak - gitara prowadząca, śpiew, muzyka, słowa, produkcja, zdjęcia  Filip Guntzel -
gitara basowa  Rafał Rogulski - gitara rytmiczna  Dariusz Świechowski – perkusja    

 

  

Zespół ZŁE PSY powstał w USA z inicjatywy Andrzeja Nowaka TSA i Pawła Mąciwody, obecnie
SCORPIONS. Grupa stała się znana w Polsce, a jej twórczością zainteresowała się wytwórnia
płytowa Metal Mind Productions, czego rezultatem było wydanie w 2003 roku pierwszego CD
ZŁYCH PSÓW – „FOREVER”. Po jej wydaniu zainteresowanie grupą wzrosło, a płyta znikała ze
sklepów, otrzymując bardzo dobre recenzje w fachowej prasie.

  

W latach 2004-2007 ZŁE PSY ograniczyły działalność koncertową z powodu zaangażowania
Andrzeja Nowaka w przygotowanie nowej płyty TSA „Proceder” i trasy koncertowe promujące
album. W ubiegłym roku ZŁE PSY wróciły do życia koncertowego w nowym składzie i z
premierowymi kompozycjami!!

  

Koncerty ZŁYCH PSÓW są widowiskowe, a sceniczny magnetyzm lidera to ogromny jego atut.
Rozpoznawalny sound zespołu, charakterystyczne brzmienie gitar Andrzeja Nowaka, Jacka
Kasprzyka oraz Pawła Nafusa tworzą niepowtarzalny styl grupy - który Andrzej nazywa „pitbull
rockiem”.

  

Jak to mówi sam Andrzej Nowak: „ZŁE PSY to jego drugie, młodsze dziecko po TSA.” Nowak
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nie kłamie, taki jaki jest w życiu, taki jest na scenie. Złe Psy to kawał pożądnego, polskiego
rock'n'rolla i prawdziwej muzyki. Zespół prezentuje całkowicie polski program.
---fabrykazespolow.pl
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