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Poparzeni Kawą Trzy - Wezmę Cię (2013)

  

    1. Byłaś dla mnie wszystkim    2. Chodźmy na kebab    3. Pani mecenas    4. Biała skarpeta i
sandał    5. Huyamba (ros.)    6. Tatuaże    7. Piosenka piłkar-ska    8. Pięć minut    9. Ciesz się,
że wracam    10. All that she wants    11. Wezmę cię    Roman Osica - wokal, saksofon 
Krzysztof Zasada - gitara, wokal  Marian Hilla - saksofon tenorowy, wokal  Wojciech Jagielski -
perkusja  Mariusz Gierszewski - gitara basowa  Krzysztof Tomaszewski - trąbka  Jacek Kret -
puzon    

 

  

Siedem niezwykłych osobowości. Dyrektorzy, w tym Wampir. Dziennikarze - w tym reporter
śledczy. Biznesmeni, w tym jeden z klasycznym wykształceniem muzycznym oraz kościelny
organista grający wszystko - w tym pogrzeby. Poparzeni Kawą Trzy wracają z nową płytą.
"Wezmę cię", to krążek z 11 utworami, których brzmienie niekiedy zaskoczy fanów zespołu. Nie
zaskoczą natomiast teksty - jak zwykle autorstwa Rafała Bryndala. W rytm "biesiadnego ska" -
jak sami określają swą muzykę, Poparzeni nadal opowiadają o "miłości i hulaszczym trybie
życia". Do płyty CD dołączona jest niespodzianka - koncertowe DVD zespołu z Przystanku
Woodstock 2012.

  

Zespół Poparzeni Kawą Trzy powstał w 2005 roku. Ma na swym koncie debiutancką płytę
"Musculus cremaster", a także festiwalowe sukcesy - między innymi nagroda dziennikarzy
Festiwalu Top Trendy 2011 w Sopocie, główna nagroda festiwalu "Przebojem na antenę" 2011,
jak również wygrana w wieloetapowych eliminacjach do Przystanku Woodstock 2012 - grupa
wystąpiła na dużej scenie tego największego festiwalu w Europie przed kilkusettysięczną
publicznością. ---merlin.pl
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