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Shout – Przepraszam za miłość (1992)

  

    1  Złote Miasto    2  Nie Mów Nic    3  Przepraszam Za Miłość    4  Jest Jeszcze Rock 'n' Roll 
  5  Zimne Ręce    6  Musisz Być Moja    7  Jeśli Chcesz    8  Tam, Gdzie Jest Mój Dom    9 
Zostań Ze Mną    10  Bez Słów    11  Olśnienie    12  Zakazany Owoc    Marek Terlecki -
śpiew, gitara  Arek Nowak - gitara  Marek Makarewicz - gitara basowa  Tomasz Chiniewicz –
perkusja  +  Marcin Zieliński - solówka     

 

  

Shout powstał w 1985 roku w Kłodzku. Muzyka zespołu to hard rock o zdecydowanie
amerykańskich zapędach. Moje najbliższe skojarzenia to okolice Skid Row i Guns N Roses.
Zaistnieli  na polskim rynku muzycznym w 1990 roku utworem „Przepraszam za miłość”, który
zawędrował na pierwsze miejsca list przebojów Radia Wrocław i warszawskiej rozgłośni Radio
dla Ciebie. Na potrzeby numeru nagrano również teledysk, prezentowany w telewizyjnym
programie LUZ.

  

W lipcu 1991 roku powstał materiał na debiutancki album pod tytułem Przepraszam za miłość.
Płyta odniosła sukces komercyjny, a zespół  zyskał swoją pozycję na polskim rynku muzycznym
i zaskarbił sobie sympatię fanów. Liczne koncerty i regularnie wydawane płyty przyczyniły się
do  wzrostu popularności Shout. Kolejna płyta Jak we śnie i utwory „Tylko dla Ciebie”, „Do raju”,
„Za horyzontem” podbiły serca słuchaczy, a następne wydawnictwo Ballady jeszcze bardziej
ugruntowało ich pozycję na polskiej scenie. W 1994 roku nagrali kolejną płytę  Aż do krwi,  po
czym na siedem lat zniknęli z horyzontu. W 2004 Shout wznowił działalność jednak rynek
muzyczny nie był dla nich już tak łaskawy. --- Magda, hellbellas.pl
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