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Bubliczki – Turbofolk (2016)

  

    1. Derwisz weselny  2. Ponad normę  3. Mało czasu  4. Nie ma siły  5. Rozmowa  6. Kiedy
ona zaśnie  7. Reggae Juice  8. Nalejmy wina  9. Nie ten świat  10. Dziki wschód  11. All
Inclusive  12. Kostucha     Mateusz Czarnowski - gardło główne, syntezator marszczony
(vocals, accordion)  Michał Czarnowski - złóbcoki małe, gardło (violin, vocals)  Marek Kubiszyn -
róg pasterski (trumpet)  Krzysztof Kowalczyk - sax, kij, kij wielki, duduk (saxophone, clarinet) 
Fabian Kubiszyn - suwak, świniak (trombone, tenor horm)  Artur Pacak - złóbcok wielki (double
bass)  Piotr Bruski - bęben wielki, pudło (drums, percussion)    

 

  

Bubliczki grają głośniej! Trzeci album finalistów ostatniej edycji Must Be The Music to
bezpośrednie nawiązanie do bałkańskiego multikulti. Jugonostalgiczny tytuł i nawiązująca do
czasów słusznie minionych okładka autorstwa Konrada Wullerta, to zaledwie wstęp do
czterdziestu sześciu minut bezpretensjonalnej, naładowanej muzycznym dynamitem płyty.
Bubliczki niezmiennie wędrują po rumuńskich dancingach, serbskich weselach, węgierskich
stepach, tureckich przedmieściach i cygańskich taborach. ---empik.com

  

 

  

BUBLICZKI czyli septet dęto – smyczkowo – szarpany, powstał w 2007 roku z inicjatywy
Mateusza Czarnowskiego. Zespół od początku wędruje po rumuńskich dancingach, serbskich
weselach, węgierskich stepach, tureckich przedmieściach i cygańskich taborach.

  

Pierwszym poważnym sukcesem w karierze kolektywu była II nagroda na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Folkowej „Mikołajki Folkowe” w 2008 roku. W 2009 roku zespół otrzymał I
nagrodę oraz nagrodę publiczności „Burza Braw” na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiego Radia
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„Nowa Tradycja” 2009 roku. W styczniu 2010 r. nakładem wydawnictwa Folkers ukazała się
debiutancka płyta „Opaa!”. W 2013 roku zespół wydał kolejny krążek pt. „Trubalkan” nakładem
DobrzeWiesz Nagrania. Bubliczki w czasie całej swojej historii zagrały setki koncertów na
scenach polskich (Globaltica, Wisegrad Waves, Ethnoport, Dźwięki Północy) i zagranicznych
(Belgia, Niemcy, Francja, Izrael, Holandia, Austria, Litwa, Szwajcaria, Norwegia). Muzycy brali
również udział w kooperacjach artystycznych z takimi zespołami jak Haydamaky (2012) czy
Solfrid Molland (2015). W roku 2016 grupa wydała swój ostatni jak dotąd album pt. „Turbofolk”.
---bubliczki.com
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