
Cheap Tobacco - Promises Of Tomorrow (2015)

Written by bluelover
Saturday, 09 March 2019 12:58 - 

Cheap Tobacco - Promises Of Tomorrow (2015)

  

    1  Get Out  4:42  2  Hard Love  3:54  3  Promises Of Tomorrow  6:52  4  Dwa Światy  4:31  5 
Can't Stop Me  4:16  6  Mesmerized  6:20  7  Are You?  4:00  8  Gdybyś Wiedział  4:06  9 
Damned Souls  4:13  10  Huu  6:35  11  Pretty Love  5:22  12  Please  4:45  13  Believer  3:29  
 Natalia Kwiatkowska - vocals  Robert " Kapa" Kapkowski - guitar  Michał Bigulak - bass  Bartek
Kołodziejski - drums    

 

  

Powiem Wam że pierwsze wrażenie to było rozczarowanie, tak dokładnie. Spodziewałem się że
pierwsza płyta tego młodego ale już znanego i utytułowanego zespołu bluesowego zabrzmi
dokładnie w takiej tonacji jak ich kawałek:

  

Płyta jednak brzmi zupełnie innymi klimatami, to na pewno nie jest płyta bluesowa, to
zdecydowanie płyta rockowa i to podana raczej w surowej tonacji. Powiedziałbym że dla
wszystkich którzy słuchali Ich dokonań na różnych portalach, stronach, to zupełnie inny zespół.

  

Postanowiłem jednak dać „Obietnicy Jutra” jeszcze kilka odsłuchów do tego zmieniłem kilka
razy sprzęt, pojeździłem z nią w samochodzie sporo czasu i teraz jestem w pełni świadom.

  

Świadom potencjału tej płyty, bo choć nie spełniła moich pierwotnych oczekiwań, to z całym
sercem muszę przyznać że to bardzo dobra płyta. Płyta która rozpoczyna dorobek zespołu a co
za tym idzie przedstawia ich aspiracje, możliwości i kierunek. Płyta bardzo dojrzał i spójna, nie
ma tu sytuacji które wskazywały by że coś na siłę dopakowano do listy utworów. Materiał jest
różnorodny,  rockowy z pazurem ale też i wolny, balladowy. To płyta zdecydowanie gitarowa z
dobrą porcją solówek, bardzo dobrze wykonanych. Wydawnictwo też ciężko porównać do
dokonań innych artystów, nie słychać w tym materiale jakichkolwiek wpływów innych
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wykonawców, co według mnie bardzo dobrze wróży, bo zespół przekazał na tą płytą swój
wyjątkowy charakter, kierunek w jakim idzie ale też swoje możliwości, pasje muzyczne które
jednoznacznie nie są ukierunkowane w jednym stylu.

  

Finalnie więc trza jasno powiedzieć że płyta jest bardzo dobra i to na pewno jest jeden z
młodych zespołów które pokazuje nam że polska muzyka rockowa, bluesowa stoi na
światowym poziomie, ma się bardzo dobrze i idzie w bardzo dobrym kierunku!

  

Co mnie osobiście bardzo ujęło w tej płycie, to kawałki w których Natalia Kwiatkowska śpiewa
po polsku. Zdecydowanie, pewnie i twardo  są to dla mnie najlepsze utwory na tym
wydawnictwie, moim zdaniem właśnie śpiewając w naszym języku wokalistka CheapTobbaco
pokazuje w pełni swoje możliwości wokalne, proszę o więc Natalio, więcej po naszemu bo głos
masz cudny!!!

  

Do perełek tego albumu można również spokojnie zaliczyć utwór „Please” w którym na wokalu
wyjątkowo staje Robert Kapkowski.

  

Gratuluję więc Zespołowi tak dobrej premiery, wykonaliście swoją robotę celująco.

  

Płyta „Promises of Tomorrow” na pewno nie jest złamaną obietnicą, to w pełni pokryta
obietnica, pokryta bardzo dobrym wokalem, aranżacją, techniką, barwą! siara1975,
---muzostajnia.wordpress.com

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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https://yadi.sk/d/Ooo75FX3fTOXsw
https://www.mediafire.com/file/icyo8yj4mzchy58/ChpTbcc-PoT15.zip/file
https://ulozto.net/!5Va9D0x4siFb/chptbcc-pot15-zip
http://ge.tt/3ibgQpu2
https://bayfiles.com/te2dUcv8b0/ChpTbcc-PoT15_zip
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