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Mafia - FM (1996)

  

    01. Intro - 00:15  02. W świetle dnia - 04:47  03. Nic przeciw nam - 03:55  04. Szalona
piosenka o lataniu - 03:24  05. Ciągłe dokąd - 03:07  06. Słowa za wszystko - 04:12  07.
Mokniesz - 04:02  08. Imię deszczu - 04:18  09. I coś w tym jest - 03:31  10. Głos o północy -
02:55  11. Noc za ścianą - 03:13  12. Nasze ślady... - 04:09  13. Proszę zapomnij się - 04:58   
Andrzej "Piasek" Piaseczny - vocal;  Tomasz Banaś - guitar;  Tomasz Bracichowicz -
keyboards;  Marcin Korbacz - drums;  Paweł Nowak - bass guitar;  Zdzisław Zioło - guitar  + 
Monika Ambroziak - back vocal;  Mariusz Bogdanowicz - contrabass;  Krzysztof "Kasa"
Kasowski - rap (11);  Piotr Kominek - loops;  Wiesław Pieregorólka - violin;  Michał Przytuła -
loops;  Jose Torres – percussion    

 

  

Andrzej Piasek Piaseczny, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, urodził się w 1971
roku w Pionkach. Zadebiutował w 1992 roku w rockowej grupie Mafia.

  

Wspólnie wylansowali między innymi takie przeboje jak "Wishing well", "Noce całe" czy "Krótka
piosenka o... miłości". Wraz z zespołem nagrał trzy płyty - "Mafia" (1993), "Gabinety" (1995) i
platynową "Mafia FM" (1996). Po tej ostatniej na zespół i wokalistę posypał się deszcz nagród,
między innymi: Fryderyk '96, Machiner '96, Nagroda Rozgłośni Radiowych Playbox '96. ---
rmf.fm

  

 

  

Zespół Mafia powstał w 1992 roku w Kielcach. Na początku muzycy wykonywali covery innych
artystów. Przełomowy dla zespołu okazał się utwór "Krótka piosenka o...", który stała się
hymnem festiwalu Jarocin '93. Dwie kolejne płyty "Gabinety" i "FM" okazały się dużym
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sukcesem komercyjnym i zagwarantowały Mafii popularność. To na nich znajdują się przeboje:
"Imię deszczu" czy "Noc za ścianą". W 1998 z zespołem rozstał się wokalista Andrzej "Piasek"
Piaseczny, by rozpocząć karierę solową. Piaska zastąpił Andrzej Majewski, jednak zespołowi
nie udało się powtórzyć sukcesu z lat 90. --- muzyka.onet.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire zalivalka cloudmailru uplea ge.tt

  

 

  

back

  

 

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/TScRnz5BvZZ56
http://www.4shared.com/zip/1Gs_HbWPba/Mf-FM96.html
https://mega.nz/#!AJcRwIiZ!UldoKnzaIb_IYPzLsHAD4_tI9jJ7xfzCix3ehPImPlk
http://www.mediafire.com/download/2ajrojj04q899wm/Mf-FM96.zip
http://zalivalka.ru/356432
https://cloud.mail.ru/public/36pD/UGyx8X6zR
http://uplea.com/dl/8CBCF070A9999C5
http://ge.tt/9TqVoge2
javascript:history.back();

