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Urszula Dudziak - Wszystko Gra (2013)

  

    1  Wookies Walk    2  Turkish Mazurka    3  Song For S    4  Cajon    5  Balkan Dance    6 
Shortcut To Heaven    7  Drumming    8  Happy Riding    9  Let's Have A Good Time (Featuring
– Mika Urbaniak)    Bass Guitar – Krzysztof Pacan  Drums – Artur Lipiński  Guitar – Robert
Cichy  Keyboards – Jan Smoczyński  Saxophone – Łukasz Poprawski  Vocals – Urszula
Dudziak    

 

  

Jazz vocalist, born 22 October 1943 in Straconka, Poland. She started her career in the late
1950's in Poland and moved to the USA in 1973. Already gifted with a remarkable five-octave
vocal range, Dudziak employs electronic devices to extend still further the possibilities of her
voice. She has frequently worked with leading contemporary musicians, including Archie Shepp
and Lester Bowie, and was a member of the Vocal Summit group, with Jay Clayton, Jeanne
Lee, Bobby McFerrin, Norma Winstone, Sting, Michelle Hendricks, and Lauren Newton.
---discogs.com

  

 

  

Na nowej płycie Urszuli Dudziak "Wszystko gra" jazz spotyka się z muzyką świata.

  

- Podstawą jest jazz, swing, rozkołysanie, a na tym tle pojawiają się inne melodie: bałkańskie,
tureckie, liryczne ballady. To pogodna, radosna muzyka, choć niekiedy mająca zabarwienie
melancholijne. Nazywam to "tanecznym fiusion". To taka nowa "Papaya" - mówi Dudziak.
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-  To mój żywioł, naokoło słychać muzykę, wszystko gra. Istnieją dobre i złe dźwięki. Są te
przyjemne, intrygujące, które pomagają, ale są i inne, które irytują, przeszkadzają, ranią. Trzeba
harmonijnie zestawić dobre dźwięki - i o to chodzi  za każdym razem, kiedy wydajemy płytę czy
koncertujemy".

  

Na płycie znalazło się dziewięć utworów; wszystkie są nowymi kompozycjami autorstwa Jana
Smoczyńskiego; to m.in. "Shortcut to Heaven",  "Let's Have a Good Time", "Happy Riding",
"Turkish Mazurka" czy "Balkan Dance".

  

Za kompozytorsko-arananżacyjny kształt płyty odpowiada kierownik muzyczny zespołu Jan
Smoczyński, pianista, multiinstrumentalista, kompozytor i producent. Wokalistce towarzyszy
zespół - właśnie Jan Smoczyński na instrumentach klawiszowych, Łukasz Poprawski na
saksofonie, Robert Cichy - gitary, Krzysztof Pacan - gitara basowa oraz Artur Lipiński grający
na perkusji.

  

To są wspaniali młodzi muzycy, doskonale wykształceni, mający już swoje efektownie
rozwijające się kariery. Świetnie się czuję w otoczeniu tej muzycznej młodzieży, a oni ze mną
chyba też" - mówi Dudziak.

  

Gościem specjalnym jest Mika Urbaniak, autorka tekstu utworu "Let's Have a Good Time" i jego
współwykonawczyni. Na płycie znajduje się też utwór, którego tekst jest autorstwa drugiej córki
wokalistki - Kasi Urbaniak - ballada "Song for S".

  

"Długo czekaliśmy na kolejny album Uli Dudziak. I oto jest - rewelacyjna płyta: oryginalny
materiał, nagrany ze świetnymi muzykami. I wokalistka jest w swojej najwyższej formie. Było to
widoczne podczas jej występu na sierpniowym koncercie Bobby McFerrin podczas
tegorocznego festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku - mówi Paweł Brodowski, redaktor
naczelny "Jazz Forum". ---Lucyna Szura, culture.pl

  

download (mp3 @320 kbs):
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https://yadi.sk/d/TDBD0Yr43QdHUq
http://www.mediafire.com/file/ajwrxjmnidfgn6w/UrszlDdzk-WG13.zip
https://ulozto.net/!8o34wDcWICNm/urszlddzk-wg13-zip
https://mega.nz/#!YOIRQK6C!q_agPn5KoTJ6gv3oVFNPIwVIXq0a8dHzWItjbM6guDw
https://www.4shared.com/zip/t7Yl8Iekca/UrszlDdzk-WG13.html
https://cloud.mail.ru/public/FScd/p6DzwJVDo
http://ge.tt/1XpfXjn2
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