Percival Schuttenbach - Strzyga (2016)
Written by bluelover
Wednesday, 21 November 2018 14:33 -

Percival Schuttenbach - Strzyga (2016)

01. Marysia 02:47 02. Rodzanice 02:46 03. Pocałunek 04:30 04. Alhambra 07:05 05.
Lazare 04:42 06. Buba 04:40 07. Gdy rozum śpi 04:52 08. Aziareczka 04:28 09. Pani Pana
05:02 10. Miesiąc 06:50 11. Sargon 04:17 12. Sokol mi leta vysoko 06:50 13. Rosa 02:44
14. Wóda zryje banię [Bracia Figo Fagot cover] 03:13
Bass, Backing Vocals – Marcin
Frąckowiak Cello, Fortepiano, Rebec, Vocals – Katarzyna Bromirska Cimbalom, Vocals –
Kristina Bogdanova Fortepiano, Voice [Śmiech], Sounds [Tupanie :)] – Ksenia Guitar, Vocals –
Mikołaj Rybacki Percussion, Backing Vocals – Andrzej Mikityn Vocals – Joanna Lacher +
Kaval, Pipe [Fujarka Hebanowa], Low Whistle – Kamil Rogiński Saw – Konrad Rogiński

Płyta "Strzyga" to dla zespołu z jednej strony nowy początek, a z drugiej kontynuacja. Nie jest to
do końca album typu "The Best Of", choć najwierniejsi fani grupy część nagrań dobrze znają z
poprzednich wydawnictw lub koncertów. Kilka utworów znalazło się wcześniej na pierwszej
płycie zespołu, ale muzycy postanowili zarejestrować je raz jeszcze, bo w końcu mogli nagrać
materiał w znacznie lepszym studiu. Na płycie znajdziemy również kilka zupełnie premierowych
utworów, ale również takie, które kilka lat przeleżały w szufladzie. W dużym stopniu jest to więc
całkiem nowa płyta zespołu.

Dwa numery z płyty "Strzyga" pojawiły się wcześniej w grze "Wiedźmin 3" - "Sargon" (w grze
noszący tytuł "Silver For Monster"). Wcześniej ukazał się on na jednej z akustycznych płyt
Percivala i w takiej trafił właśnie do gry, ale nigdy słuchacze nie poznali jego pierwotnej,
metalowej wersji. Drugi utwór wykorzystany w "Wiedźminie" to "Lazare” (w grze - "...Steel for
Humans)”. Jest to bułgarski utwór ludowy, który wcześniej doczekała się wielu wersji i
metalowych i folkowych.

Wcześniejsze płyty grupy były typowymi albumami koncepcyjnymi. "Strzyga" jest najbardziej
otwartą płytą w całej ich karierze. Współproducentem albumu "Strzyga" jest Jacek Miłaszewski,
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który wcześniej współpracował między innymi z zespołami Acid Drinkers, Hunter czy
Closterkeller.

Niewiele polskich zespołów dotarło do tak wielu odbiorców na całym świecie, co Percival
Schuttenbach. Zespół ma na swoim koncie współpracę z twórcami jednej z kultowych gier
komputerowych "Wiedźmin" - " The Witcher 3: Wild Hunt". Nagrania głównego trzonu zespołu
jakim jest grupa Percival, zostały wykorzystane na ścieżce dźwiękowej do trzeciej części gry.
---empik.com

Strzyga’ (Vampire) is the title of the new Percival Schuttenbach album. In my previous review,
on Svantevit in 2013, I mentioned I wondered why this band didn’t have a label. This seems to
be fixed now, Sony Music has taken them under their wings. And this does the band justice, you
can mention this band in one long breath with Eluveitie, Heidevolk, Ensiferum, Korpiklaani and
all the other ‘big names’ in folk-metal. And they do this in their own style as well, the Polish
lyrics, Slavic folk, use if lots of authentic instrument and lets not forget the unique combination
of voices, it’s the combination of these things which makes this band unique. And with this
statement a new question pops into mind: why don’t we see this band touring in a nice package
through Europe or elsewhere in the world?

The band has expanded over the last years, first by adding Christina on vocals and keys a few
years ago. Last year they added Marcin on bass. Joanna has given up this position which
enables her to use her vocal capacities to the max, not longer bounded by the limitations of
playing bass at the same time. You can hear this all over the albums, because she gives
Percival Schuttenbach such a nice taste with her remarkable voice, full of anger sometimes, but
at least with a nice bite everywhere. This album is not only loaded to the limit, there’s over an
hour of music and on top of that the band has added a bonus track to this. But the quality of the
songs is once again astonishing. With ‘Marysia’ you get a typical Percival Schuttenbach song to
start with. Nice, solid, with lots of folk and the delicious aggressive vocals we’re use to by them.
But don’t worry it doesn’t stop here, there are lots of very very nice songs on this album like
‘Rodzanice’, a track you’ll probably know of their video. And ‘Pocałunek’ in which they go in
between nice solid folk-metal, with mean vocals and traditional folk.

After enjoying almost an hour of these nice music, you get the beautiful outro ‘Rosa’, in which
they do justice to the nice Slavic harmony singing with multiple female vocals… And all what
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remains then is the gorgeous Bracia Figo cover ‘Wóda zryje banię’ and then it’s over, but luckily
you have a replay button on your device, so let history repeats itself!

Once again a great album by Percival Schuttenbach, with lots of awesome folk-metaltracks in
their own unique style! ---Michel, folk-metal.nl
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