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    1  Stopover - Life  4:31  2  Surrender To Win  6:56  3  Start Up Song  4:05  4  Let It Flow 
6:16  5  Flying In Empty Lands  7:01  6  Blind Faces  5:48  7  Guardian Angel  6:50  8  Unravel
Your Soul  7:36  9  Mr Strange  9:13    Kamil Konieczniak - keyboards, guitars, bass, loops 
Marcin Jajkiewicz - vocal  Marcin Kruczek - guitars  Dariusz Rybka - saxophones  Grzegorz
Bauer - drums    

 

  

Kolejna wydana w tym roku dzięki firmie Lynx Music urokliwa muzyczna nowość. Jeszcze
niedawno zachwycałem się płytą Albion a tu już świeża porcja przepięknych, delikatnych
dźwięków ląduje w moim odtwarzaczu! To oczywiście trzecia płyta formacji Moonrise,
utworzonej przez pochodzącego z Klucz (niedaleko Krakowa) Kamila Konieczniaka (klawisze,
gitary, bas). Oprócz niego grupę tworzą obecnie: Marcin Kruczek (gitara), Dariusz Rybka
(saksofon), Grzegorz Bauer (perkusja) i oczywiście nowy wokalista grupy - Marcin Jajkiewicz.
Obdarzony jest on bardzo przyjemną, ciepłą barwą głosu, z delikatnym, naturalnym vibrato.
Chyba idealnie wpasował się w równie delikatny klimat jaki panuje na najnowszym albumie.

  

„Stopover – Life” składa się z dziewięciu subtelnych, niezwykle ciepłych kompozycji. To muzyka
wprost wymarzona na tą porę roku. Praktycznie trudno tutaj wyróżnić którąkolwiek z owych
delikatnych muzycznych perełek od czasu do czasu zarysowanych ostrzejszym szlifem
gitarowej solóweczki, a czasem wprost jeszcze bardziej wygładzonych dźwiękiem saksofonu
czy wypolerowanych delikatnym dźwiękiem klawiszy. Owe perełki błyszczą, ukazując nam w
swoim zarysie urok naszego świata. Taka perełka zdobi też okładkę płyty.

  

Muzyka wprost idealna do wyciszenia się, wyhamowania szalonego tempa kalendarzowej
gonitwy. Idealna aby w odtwarzaczu naszego życia nacisnąć choćby na chwilę przycisk „slow”,
chociaż na krótko, na te 58 minut, tyle bowiem trwa „Stopover – Life”.
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Dla wszystkich miodników subtelniejszego oblicza neo-progresywnych dźwięków, z dużym
naciskiem na zwolenników muzyki Camel, pozycja obowiązkowa! ---Marek Toma, rockarea.eu

  

 

  

Stopover-Life is the latest album by Polish band Moonrise. Although it’s usually defined as a
progressive rock band, Moonrise has a hybrid sound that makes their music hard to define. The
album opens with a smooth jazz piece with solo saxophone work by Dariusz Rybka. If you are
into Kenny G, you’ll certainly enjoy this.

  

Other pieces venture into melodic rock. At times, the band recalls Australia’s Unitopia.
Moonrise’s vocalist Marcin Jajkiewicz has a beautiful delivery and is comfortable performing soft
rock material as well as edgier progressive rock.

  

Moonrise does present some progressive rock material, although it’s a small percentage of the
album. The best cut by far is ‘Flying in Empty Lands’ where the band delivers straight ahead
epic progressive rock with excellent guitar, keyboard and vocal work. I could have done without
some of the hard rock riffing in a few parts, but thankfully it is kept to a minimum.

  

Another great cut is ‘Unravel Your soul’ with dreamy keyboards, soaring guitars and beautiful
vocals.

  

Nevertheless, the soft rock and smooth jazz influences overshadow the progressive rock
tendencies. ---Angelo Romero, progressiverockcentral.com

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett
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https://yadi.sk/d/tXZ-DF28iegVvg
https://www.mediafire.com/file/68xgjvyqb97nqgs/Mnrs-S12.zip/file
https://ulozto.net/!DKaL2PcVvspe/mnrs-s12-zip
http://ge.tt/6yXHaGs2
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