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Magda Femme – 5000 Myśli (2001)

  

    1  Tylko Raz 3:30  2  5000 Myśli 3:47  3  Rozmowa Z Aniołem 4:37  4  Wszystko Ma Kres
3:57  5  Kłamstwo 4:11  6  Tak Jest 3:38  7  Jestem Inna 3:43  8  Kilka Róż 3:45  9  Nadejdzie
Taki Dzień 4:06  10  Zanim 4:21  11  Ostatni List 4:46  12  Wystarczy Być 3:44  13  Rozmowa Z
Aniołem (Remix) 4:24      

 

  

Pod nieco tajemniczym pseudonimem Magda Femme, kryje się Magda Pokora, była wokalistka
grupy Ich Troje. Magda pochodzi ze Zduńskiej Woli, gdzie już od dziecka miała kontakt z
muzyką. Uczęszczała do szkoły muzycznej, uczyła się grać na skrzypcach, a następnie
przeniosła się do zespołu wokalnego i kółka teatralnego.

  

Po ukończeniu szkoły średniej, studiowała socjologię w Łodzi. Tam w 1996 roku, w klubie
karaoke Michała Wiśniewskiego rozpoczęła się jej przygoda z zawodowym śpiewaniem.
Powstał zespół Ich Troje, a po kilku miesiącach mieli już podpisany kontrakt i pierwszy singiel
na rynku. W 2000 roku, po nagraniu wspólnie trzech albumów, wokalistka opuściła grupę i
rozpoczęła karierę solową.

  

Debiut - płyta "Empiryzm", wydana w 2000 roku, przeszła bez większego echa. Muzyka
zaprezentowana przez Magdę dość daleko odbiegała od tego, co proponowała jej poprzednia
grupa. Album zawierał głównie popowe, melodyjne utwory, a promował go singiel "Verticalo", do
którego słowa napisał Lech Janerka.

  

Drugi krążek Magdy, zatytułowany "5000 myśli", ukazał się w listopadzie 2001 roku. Do
współpracy przy płycie wokalistka zaangażowała wielu fachowców. Autorami i producentami
muzyki są miedzy innymi Chris Aiken, Dean Maher, Jamie Sitar. Natomiast Magda jest autorką
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wszystkich tekstów piosenek z tej płyty.

  

W kwietniu 2004 roku ukazał się najnowszy album Magdy, zatytułowany "Ekstremalnie". Jak
mówi sama artystka, utwory, które znajdą się na krążku będą miały bardzo osobisty charakter,
w warstwie muzycznej znajdziemy natomiast rockowe brzmienia połączone z fascynacjami z
obszaru muzyki elektronicznej. ---rmf.fm
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