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Skaldowie – Historia zespołu Skaldowie (Nagrania archiwalne z lat 1969 - 1979) (2016)

  

    01. Historia zespołu "Skaldowie"  02. Gwiazdy z nieba pospadały  03. Nie bądź niechętna
niewiernej miłości  04. Medytacje wiejskiego listonosza (wersja rosyjska)  05. Cała jesteś w
skowronkach (wersja rosyjska)  06. Prześliczna wiolonczelistka (wersja rosyjska)  07. Odro
rzeko  08. Górą "Górnik"  09. Noc w Krakowie  10. Kochali my kochali  11. Miłość od
pierwszego wejrzenia (Je t'aime moi non plus) (instrumental)  12. Czy musisz odchodzić  13.
Pożegnanie poetki (live Opole 1972)  14. Nasze wieczory  15. Bez granic, bez końca  16. Hej
jest tam kto (wersja filmowa)  17. Róże białe, róże czerwone  18. Słyszysz mnie  19.
Małomówny Bill  20. Sto tysięcy złotych  21. Zgadzam się na ten świat (wersja alternatywna) 
22. Wieczór na dworcu w Kansas City (wersja alternatywna)  23. Płynie Wisła, płynie  +  24.
Stare i nowe (Wiązanka przebojów 1988)    Andrzej Zieliński - lead vocal (01 - 07, 10, 12 - 14,
16 - 23), vocal (15), vocalise (03, 06, 09), Fender piano,
 Steinway grand piano, organs (Hammond, Farfisa Compact Duo), synthesizer (Yamaha
Synthi);  Jacek Zieliński - lead vocal (02, 05 - 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24), vocal (01, 04,
14, 21), violin, trumpet, percussion;  Konrad Ratyński - bass guitar, lead vocal (20, 23, 24),
vocal (04 - 06, 21);  Jan Budziaszek - drums (01 - 23);  Wiktor Kierzkowski - drums (24);  Jerzy
Tarsiński - guitar;  Krzysztof Paliwoda - guitar (01 - 07);  Grzegorz Górkiewicz - keyboards (24) 
+  Alicja Majewska - lead vocal (23);  Maryla Rodowicz - lead vocal (22);  Renata Kretówna -
lead vocal (18);  Łucja Prus - lead vocal (14);  Andrzej Wójcik - drums (10);  Janusz Muniak -
flute (09);  Janusz Kruk - guitar (10);  Klaudiusz Maga - organ (10), back vocal (10);  Józef
Gawrych - percussion (10);  Andrzej Rybiński - twelve - string guitar (10), back vocal (10); 
Henryk Zomerski - bass guitar (10);  "Alibabki" - back vocal (20, 21);  Daniel Kłosek - back vocal
(10);  "Quorum" - back vocal (08)  Orkiestra PR i TV (conductor Bogusław Klimczuk) (13); 
Orkiestra Taneczna PR i TV (conductor Edward Czerny) (17);  Orkiestra smyczkowa i sekcja
dęta (conductor Andrzej Zieliński) (01, 03, 05 - 07, 15, 20, 21, 23)    

 

  

Skaldowie - polski zespół, założony w 1965 roku. Reprezentuje rock zarówno klasyczny, jak i
progresywny, pop oraz folklor góralski. Grupa kilkakrotnie zmieniała skład i zdobyła 15 nagród,
występując na różnych festiwalach, w tym Grand Prix, otrzymaną w 2009 roku za całokształt
twórczości artystycznej. Zespół wydał także ponad 20 albumów, w tym 3 za granicą.
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