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    01. Piosenka o butach  02. Piosenka o moim domu  03. Badź wierny  04. Zaśnij  05. Na
autostradzie  06. Kiedy idę znowu  07. Ohio  08. Złotowłosa  09. Wróć na ziemię  10. Biały dom
i św. Jan  11. Sposób na codzienność  12. Umówmy się na wiosnę  13. Mój stary Harley  14.
Jeszcze jedna modlitwa  15. Pod "Osiemdziesiątym"  16. Dziwny gość (pamięci Ryśka R.)  17.
Nocna dama  18. Powiedz… jestem  19. Piosenka o butach (wersja akustyczna live)    Antoni
Kreis – vocal, acoustic guitar, harmonica;  Katarzyna Bochenek – vocal, tambourine;  Adam
Wosz – guitar;  Grzegorz Bochenek – keyboards (07, 10 - 19);  Sylwester Misiek – keyboards
(01 - 06, 08, 09);  Marek Kopecki – bass guitar (07, 10 - 19), vocal (07, 10 - 19);  Dariusz
Krawczyk - bass guitar (01 - 06, 08, 09);  Maciej Mularczyk – drums (07, 10, 11, 13 - 19);  Adam
Burghardt – drums (01 - 06, 08, 09, 12)  +  Jan "Kyks" Skrzek – harmonica (11)    

 

  

Miarą niepowtarzalności śląskiego zespołu WHISKEY RIVER istniejącego na polskim rynku
muzycznym od 1990 roku jest sposób w jaki członkowie grupy korzystają z różnych źródeł i
gatunków muzycznych od amerykańskiej muzyki country, poprzez bluesowe i rock-n-rollowe
klimaty, aż do dawnych śląskich ludowych piosenek.

  

W środowisku fanów country zjeżdżających rokrocznie na jeden z największych europejskich
festiwali COUNTRY PIKNIC w Mrągowie zespół posiada status czołowego przedstawiciela tego
gatunku i określany jest mianem „grupa kultowa”, natomiast zwolennicy muzyki bluesowej
wysoko oceniają umiejętności i brzmienie zespołu. Niemal 100 % autorskiego repertuaru
złożonego z piosenek w języku polskim, których treść nierzadko dotyka tzw. codziennych
problemów zwykłego człowieka przysporzyła członkom zespołu sporej grupy zaprzysięgłych
fanów.

  

Od dwudziestu pięciu lat muzycy, których domem jest Śląsk wzdłuż i wszerz przemierzają ze
swą muzyką kraj spotykając się z sympatią słuchaczy na wszelkiego rodzaju imprezach

 1 / 2



Whiskey River - Sposob na codziennosc (1995)

Written by bluelover
Wednesday, 17 February 2016 17:00 - 

plenerowych, festynach, festiwalach nie stroniąc od występów również w małych klubach,
pubach itp. Kilkanaście nagranych płyt wyróżnia się niezwykłą różnorodnością: od zestawów
autorskich kompozycji zagranych we własnym rozpoznawanym stylu, poprzez piosenki dla
dzieci, kolędy i pastorałki świąteczne po niecodzienne opracowania ludowych śląskich melodii.
--- whiskeyriver.com.pl
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