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    1. Bukowina  2. Nim słońce wstanie  3. Jeżeli chcesz  4. Nigdy więcej  5. Cyraneczka  6.
Jednocześnie  7. Tęskno mi tęskno  8. Kiedy mnie już nie będzie  9. Z powietrza  10. Bosa  11.
Nielojalność  12. W smudze cienia (bonus)  13. Szepty i łzy (bonus)    Anna Maria Jopek -
śpiew  Andrzej Jagodziński – fortepian, akordeon  Anna Maria Jopek – głos  Cezary Konrad –
perkusja, instrumenty perkusyjne  Robert Majewski – trąbka, flugelhorn  Henryk Miśkiewicz –
klarnet, klarnet basowy  Leszek Możdżer – fortepian preparowny  Marek Napiórkowski – gitary 
Darek Olaszkiewicz – kontrabas  Jacek Urbaniak – flet prosty sopranowy i tenorowy, przebierki,
róg bawoli  Zbigniew Wegehaupt – kontrabas  +  Krzesimir Dębski – aranżacje orkiestrowe,
dyrygent  Krzysztof Bzówka – 1 skrzypce, koncertmistrz  Józef Kolinek – 1 skrzypce  Katarzyna
Gilewska-Zagrodzińśka – 1 skrzypce  Artur Gadzała – 1 skrzypce  Robert Dąbrowski – 2
skrzypce  Patrycja Jopek – 2 skrzypce  Włodzimierz Żurawski - altówka  Dariusz Kisielewski –
altówka  Jerzy Muranty – wiolonczela  Kamil Mysiński – wiolonczela  Radosław Nur – kontrabas
 Hanna Turonek – flet  Aleksandra Romański – klarnet  Wiesław Wołoszynek – fagot  Anna
Sikorzak-Olek – harfa     

 

  

To nie jest płyta dla wszystkich. Nigdy nie miała być. Ktokolwiek potrzebuje muzyki modnej w
tym sezonie, kto szuka elektronicznej nowinki w dźwięku, felietonowej publicystyki w słowie i
harmonii prostych "jak podanie rąk", ten we współczesnym muzycznym supermarkecie
produktów jednorazowego użytku znajdzie coś dla siebie. Na płycie znajduje się bonus w
postaci utworów: "w Smudze Cienia" i "Szepty i Łzy" - do których muzykę napisał W. Kilar, a
słowa M. Kydryński. Ponadto klip multimedialny do utworu "Szepty i Łzy".

  

Nosiłam w sobie tę muzykę bardzo długo - mówi Anna Maria Jopek - a i tak ostateczny zwrot
nastąpił już w studiu. To jest album nagrany na żywo. W tym sensie bliski stylistyce jazzowej.
Kiedy nagrywam z muzykami tej klasy, to nieomal wszystko zależy od jednej chwili, od energii,
jaka wyzwala się podczas takiego spotkania. Pomysły pojawiają się nagle, realizowane są
natychmiast, część z nagranych na Bosej piosenek to pierwsze próby. ---annamariajopek.pl
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