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Edyta Geppert – Śpiewam Życie (2007)

  

  
1. Spiewam zycie /Ajde Jano 
2. Zrob cos z soba 
3. Opuszczona 
4. Wyjasnienie 
5. Meshuge 
6. Lata mlode 
7. Gdzie ja bylam, gdzie 
8. Piesn I z Antygony 
9. Wagony lez 
10. Kamien i mgla 
11. Najwiekszy teatr swiata 
12. Wladza 
13. Wiec nie dziw sie 
14. Los
  Edyta Geppert - vocal  Kroke:  Tomasz Kukurba - viola (1-9; 11-14), violin (2; 5; 9; 13), electric
viola (6; 11),       vocal (5; 9; 12; 14), flute (1; 2), percussion (2);  Jerzy Bawol - accordion (1; 2;
4-7; 9-14), vocal (14);   Tomasz Lato - double bass (1; 2; 4-14)  Krzysztof Herdzin - piano (1; 3;
4; 7; 8; 10; 12; 13);   Tomasz Grochot - drums, percussion (1; 2; 4-14),  Jacek Królik - guitar
(14)    

 

  

Since years both EDYTA GEPPERT and KROKE are constituents of the Polish music scene.
But whereas Kroke are well known outside Poland meanwhile, Edyta is a "sleeper" beyond the
Polish border, only known to specialists. So it's high time for a change, and it's ORIENTE
MUSIK to give it a trial.

  

For a long time Edyta Geppert has deserved the favour of the Polish audience as a striking
singer. She released a bunch of LPs and CDs and performed countless concerts and tours
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throughout Poland. Her versatility and expressiveness make her the "grande dame" of Polish
chanson, a living proof for the musical treasures that wait for being unearthed in Eastern
Europe.

  

The CD "Spiewam Zycie - I Sing Life" bursts the chains of categories like world music, Folk or
Chanson. The distinctive instrumental style of Kroke, based on their Jewish and East European
roots, joins perfectly the expressive voice of Edyta and the ambitious lyrics of the Polish songs.
---oriente.de

  

 

  

Śpiewam życie to album Edyty Geppert, tym razem nagrany wspólnie z zespołem Kroke,
jednym z najlepszych polskich zespołów z kręgu muzyki klezmerskiej, który wsławił się miedzy
innymi nagraniem płyty z Nigelem Kennedym oraz współpracą z Peterem Gabrielem.
Znajdziemy tutaj czternaście premierowych utworów pochodzących z programu po raz pierwszy
zaprezentowanego na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wszystkie utwory
nasycone zostały klezmerską nutą oraz zaaranżowane wspólnie przez Kroke i wybitnego
polskiego pianistę Krzysztofa Herdzina. Całość została nagrana między styczniem a czerwcem
2006 roku w Studiu Nieustraszonych Łowców Dźwięku w Krakowie i zawiera między innymi
wspaniałe teksty Andrzeja Poniedzielskiego, Jerzego Ficowskiego, Mariana Hemara, Jacka
Cygana i Marka Grechuty. ---merlin.pl
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