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Wilki - MTV Unplugged (2009)

  

    1."Fajnie, że jesteś"  2."Obudź mnie"  3."Bohema"  4."Cień w dolinie mgieł"  5."Heart of gold" 
6."Baśka"  7."Zostać mistrzem"  8."Eli lama sabachtani"  9."Beniamin"  10."Folkowy"  11."Love
story"  12."N'avoie"  13."Son of the blue sky"    Wystąpili:      Robert Gawliński - gitara, wokal   
  Mikis Cupas - gitara      Leszek Biolik - gitara basowa      Hubert Gasiul - perkusja  +      Reni
Jusis - wokal, fortepian      Kasia Kowalska - wokal, gitara      Andrzej Smolik - fortepian, flet,
organy Hammonda, akordeon, harmonijka ustna, steel pan, gitara hawajska      Antoni "Ziut"
Gralak - trąbka      Bronisław Duży - puzon      Piotr "Jackson" Wolski - instrumenty perkusyjne   
  Anna Gasiul - wokal      Magdalena Koronka - skrzypce      Anna Kośmieja - skrzypce      Marta
Lutrzykowska - altówka      Sylwia Wójcik - wiolonczela    

 

  

Wilki są trzecim polskim zespołem zaproszonym przez MTV do udziału w koncercie z kultowej
na całym świecie serii MTV Unplugged.

  

Koncert został zarejestrowany 27 lutego Wilki wykonały 20 utworów w specjalnych,
akustycznych aranżacjach w warszawskim Studio Buffo. Był to elitarny koncert, w niezwykłym
klimacie, wyłącznie dla najwierniejszych fanów i grona najbliższych przyjaciół.  Na liście
piosenek znalazły się takie przeboje zespołu, jak "Elli Lama Sabachtani", "Son of the Blue Sky",
"Bohema" czy "Baśka".  Nie zabrakło coveru – Wilki wykonały własną wersję "Heart of Gold"
autorstwa Neila Younga.  Zespół wykonał również jeden premierowy utwór pt. "Obudź mnie",
który powstał specjalnie z myślą o MTV Unplugged Wilki.

  

Zgodnie z tradycją, artyści biorący udział w "MTV Unplugged" zapraszają na scenę gości
specjalnych, którzy wykonują z nimi wybrane utwory. Wilki zaprosiły do współpracy Kasię
Kowalską, która w duecie z liderem zespołu – Robertem Gawlińskim – wykonała przebój "Cień
w Dolinie Mgieł". Drugą artystką była Reni Jusis, która zagrała na fortepianie i zaśpiewała w
utworze "Beniamin".--- muzyka.onet.pl
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