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Sławomir - The Greatest Hits (2017)

  

    01. Megiera - 02:53  02. Ni mom hektara - 02:51  03. Aneta - 04:02  04. Miłość w Zakopanem
- 03:45  05. We'll Build the House - 02:58  06. Nowy świat - 03:57  07. Ty mała znów zarosłaś -
02:29  08. Małgosia Socha - 03:01  09. Super Hero Man - 03:25  10. To tylko miłość - 04:32  11.
Nic się nie stało - 06:10    

 

  

Sławomir - twórca, wokalista, wizjoner, gwiazda sceny, kina i telewizji. Twórca nowego gatunku
muzycznego Rock Polo, czyli połączenia muzyki tanecznej ze szlachetnym rockowym
brzmieniem.

  

Autor przebojów "Megiera", "Ni mom hektara" czy "Aneta", które na kanale YouTube mają
miliony odtworzeń. Płyta powstała dzięki muzycznemu rekordowi Polski w projekcie
crowdfundingowym na platformie "Wspieram to", gdzie tysiące ludzi wsparło Sławomira
wpłatami na nagranie albumu. ---empik.com

  

 

  

Sam autor to samozwańczy król nowego nurtu w muzyce, który z resztą on sam zainicjował,
jakim jest rock-polo, czyli połączenie rockowego brzemienia z dźwiękami muzyki tanecznej.
Płyta premierę miała 10 kwietnia 2017 roku i do tej pory zdążyła pokryć się złotem.

  

Jednak na ten niewątpliwy sukces nie pracował sam Sławomir. Pomagał mu jego zespół
„Trzymamy się Zapały”. Mimo to, początek jego kariery nie wróżył wielkiego sukcesu

 1 / 2



Slawomir - The Greatest Hits (2017)

Written by bluelover
Wednesday, 12 September 2018 13:01 - 

muzycznego, ponieważ Sławomir uczył się, aby zostać aktorem, czego dokonał. Od 2004 roku
do teraz gra w różnych filmach oraz serialach. Karierę muzyczną zaczął w Nowym Jorku, gdzie
zdobył serca Polonii. Po powrocie do kraju w 2015 zadebiutował klipem „Megiera”, zaś sam
krążek finansowali fani artysty na aukcji internetowej.

  

Opis płyty zacznę od jej wyglądu, który urzekł mnie od pierwszej chwili, kiedy wzięłam ją do
ręki. Czarna i minimalistyczna okładka – bardzo gustowna. Jest jakby ciszą przed burzą, którą
odkryjemy słuchając utworów, a jest ich jedenaście. Warto podkreślić na samym początku, że
mimo swojego rock-polowego wizerunku, autor na płycie umieścił również nostalgiczne,
nastrojowe utwory, można znaleźć też coś w rytmach reggae. Jeden kawałek jest śpiewany po
angielsku. W mojej opinii cały krążek, to dotychczasowa historia kariery muzycznej Sławomira,
świadczy o tym umieszczenie „Megiery”, o której wspominałam wcześniej, jako kawałka numer
jeden, trzy kolejne również są ulokowane chronologicznie, warto wspomnieć o piosence „Nic się
nie stało” bo jest umiejscowiona jako ostatnia i opisuje powstawanie płyty.

  

Krążek oceniam bardzo dobrze i myślę, że każdy znajdzie na nim coś, co go zainteresuje. W
moim odczuciu Sławomir to nie jest kolejny, pusty piosenkarz, tylko człowiek, który wie, co robi,
zna się na tym, co robi, a przede wszystkim ma pomysł na swoją osobowość sceniczną oraz
twórczość – po prostu jest niepowtarzalny i nikt nie jest w stanie go skopiować, utwierdziła mnie
w tym przekonaniu płyta „The Greatest Hits of Sławomir”. ---Anna Curzytek, youngface.tv

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/aQUEYGQnYnSrOg
http://www.mediafire.com/file/80r0d1l0db1104y/S%u0142wmr-TGH17.zip/file
https://zachowajto.pl/!3pIGRERChntS/slwmr-tgh17-zip
http://ge.tt/6C4zPUr2
javascript:history.back();

