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Skaldowie - Jest tylko dziś (Nagrania archiwalne z lat 1987 - 2006) [2016]

  

    01. Nie zabijaj mnie powoli - 05:03  02. Kołysanka dla dziewczyny idącej ulicą - 05:00  03.
Przed wielkim lustrem - 03:43  04. Kiedy dostaniemy klucze do mieszkania - 04:49  05. Ocal
mnie, prowadź - 03:21  06. Jest tylko dziś - 03:37  07. Zimowe obrazki (Oryginalny mix) - 03:25 
08. A jeśli stygnę - 04:59  09. Pejzaż do wynajęcia - 04:38  10. Harmonia świata (Wersja 1990) -
05:58  11. Wiem, źe gdzieś jesteś - 04:43  12. Wigilia - samotność - 04:08  13. Pozdrowienia
wieczorne - 05:18  14. W kosmos - 03:40  15. Gdzie diabeł mówi dzień dobry (Wersja 1999) -
03:52  16. Gasnący dźwięk - 03:56  17. Ballada o jesiennych drzewach - 07:11    Jacek
Zieliński - lead vocal (01, 03 - 08, 10, 11, 13 - 15, 17), vocal (02, 04, 14, 21),   violin, trumpet,
keyboards (04);  Konrad Ratyński - bass guitar, keyboards (02, 09, 12, 16), drum programming
(02, 04),  lead vocal (02, 06, 09, 12, 16);  Jan Budziaszek - drums (01, 05, 07, 15);  Wiktor
Kierzkowski - percussion (02, 04);  Jerzy Tarsiński - guitar (01 - 10, 12, 14 - 16);  Grzegorz
Górkiewicz - keyboards (01, 03, 05 - 08, 10, 11, 13 - 15, 17),   drum programming (03, 06, 08,
10, 11, 13, 14)  +  Bogumił Zieliński - guitar (07, 15);  Michał Polak - guitar (09, 16);  Krzysztof
Ratyński - drum programming;  Barbara Szczepańska "Judyta" - lead vocal (13, 17);  Gabriela
"Gabaga" Zielińska - lead vocal (07, 11), vocal (15), vocalise (01, 05), back vocal (10); 
Agnieszka Zielińska - lead vocal (11), back vocal (10);  Renata Świerczyńska - back vocal (10); 
Paulina Dąbrowska - back vocal (16);  Chór kleryków - back vocal (05).    

 

  

Wydawnictwo (uzupełnione o płytę DVD) zawiera rzadkie i bardzo rzadkie nagrania zespołu
zarejestrowane w latach 1987-2006, które nie zmieściły się na wydane dotychczas przez
Kameleon Records płyty.

  

-z 17 zawartych na CD nagrań, aż 13 nie było nigdy wydanych na żadnym nośniku !!!

  

-zrealizowane tylko w wersjach radiowych nagrania z lat 1987-1990:m.in. Przed wielkim
lustrem, Kołysanka dla dziewczyny idącej ulicą -dwie wyborne kompozycje Jacka Zielińskiego:
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Nie zabijaj mnie powoli, Ocal mnie prowadź zarejestrowane na sesjach radiowych w 1996 roku

  

-3 nagrania Konrada Ratyńskiego, które nie zmiesciły na albumie Harmonia świata

  

-CD uzupełnia DVD z 7 premierowo publikowanymi teledyskami powstałymi w tym samym
okresie co nagrania z płyty

  

-utwory zremasterowana z taśm matek.

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru 

  

back
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