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Krzak – Live in Lesniczowka (1981)

  

    1. Ściepka     play   2. Spotkanie  3. Łatka  4. Blues dla Dzidka  5. Rock  6. Kansas  7.
Polowanie na Łosia  play     Muzycy:  Apostolis Anthimos -
guitar/percussion   Jerzy Kawalec - bass   Andrzej Ryszka - drums   Leszek Winder – guitar 
Rysiek Riedel - śpiew    

 

  

KRZAK, będąc zespołem instrumentalnym, najlepiej sprawdzającym się na koncertach, z
powodzeniem konkurował z wykonawcami o bardziej komercyjnych inklinacjach i należał bez
wątpienia do najpopularniejszych grup rockowych lat '70 i '80 w Polsce. W latach 1975-1982, w
którym to działa najpopularniejszy, nadal instrumentalny, skład zespołu - Jan Błędowski
(skrzypce), Jerzy Kawalec (bass), Leszek Winder (gitara) oraz grający od 1979 roku Andrzej
Ryszka (perkusja). W 1981 roku po odejściu Błędowskiego trio - Jerzy Kawalec, Andrzej
Ryszka, Leszek Winder - pozyskało stałego współpracownika w osobie gitarzysty Andrzeja
Urnego (ex-Dżem), który po roku dołączył do grupy Perfect. W tym okresie zespół nagrał dwie
złote płyty: LP "Krzak Blues Rock Band" (1981) i EP "Kawa Blues" (1981) a także long-play
"Paczka" (1982) i trzy single.

  

 

  

Riedel Ryszard - śpiew (koncerty, nagrania od 03.82) rozpoczal współprace z grupą Krzak w
etapie trzecim jej działalnosci (eksperymentalnym).Obejmuje lata 1982-1983, w którym to
instrumentalne trio Krzak przekształciło się stopniowo w siedmioosobową super- grupę. Grali w
niej, obok wymienionej trójki, harmonijkarz, Ryszard Skibiński (ex-Kasa Chorych); gitarzyści
Antymos Apostolis (ex-SBB) i Leszek Dranicki (ex-Baszta) oraz wokalista Jorgos Skolias. W
tym okresie z zespołem współpracowali okazjonalnie:wyżej wspomniany wokalista Ryszard
Riedel (Dżem), skrzypek Krzesimir Dębski (String Connection), trębacz Ziut Gralak (Tie Break)
oraz organiści: Wojciech Karolak, Rafał Rękosiewicz i Józef Skrzek. Z tego okresu pochodzi LP
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„Krzak’i” (1983). KRZAK po raz ostatni wystąpił oficjalnie 21 maja 1983 roku na festiwalu Rock
Arena w Poznaniu. Po śmierci Ryszarda Skibińskiego zespół w różnych składach zagrał
jeszcze kilka koncertów klubowych w Berlinie Zachodnim i zawiesił działalność na lat przeszło
osiemnaście.

  

download:     uploaded 4shared divshare ziddu

  

back

  

 2 / 2

http://ul.to/fftjocco
http://www.4shared.com/zip/rn2-d_sf/Kk-LiL-tBtJ--81.html
http://www.divshare.com/download/20741468-58f
http://www.ziddu.com/download/20905299/Kk-LiL-tBtJ--81.zip.html
javascript:history.back();

