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Luxtorpeda – MyWasWyNas (2016)

  

    01. Pozdrawiamy! - 04:38  02. Zerwali sieć - 04:13  03. Jak husaria - 03:44  04. Księgowy -
04:05  05. Silnalina - 03:27  06. Mywaswynas - 01:58  07. Siódme - 03:06  08. Mazanic - 03:52 
09. Iglo - 04:24  10. Dziury po ospie - 06:15  11. Imago - 05:12    Robert "Litza" Friedrich -
vocals, guitar  Przemysław "Hans" Frencel - vocals  Robert "Drężmak" Drężek - guitar, backing
vocals  Krzysztof "Kmieta" Kmiecik - bass  Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak – drums  +  Maciej
Jahnz - solo guitar (04, 10)  Marcin Pospieszalski i kwartet:  (11)  Jadwiga Dyla, Aleksandra
Kruszona - violin   Jolanta Brandys - viola   Wioletta Marecka – cello    

 

  

Luxtorpeda - „Mywaswynas" to czwarty album w dorobku zespołu. Płyta zawiera 11 kompozycji,
bardzo różnorodnych jednak wyjątkowo spasowanych w jedną spójną rockową całość.
Tematyka i teksty to wiwisekcja człowieczeństwa, szczera, przejmująca, momentami dowcipna i
lekka. Autorzy opowiadając o sobie, opowiadają również o Tobie, bo jak zaznaczają - różni nas
tylko umiejętność napisania i wykrzyczenia tego co wspólnie odczuwamy i przeżywamy.

  

To pełnokrwisty, treściwy, muzyczny krążek i pochłaniająca opowieść, po wysłuchaniu, której
możesz odnieść wrażenie, że być może napisano ją tylko i wyłącznie dla Ciebie. --- empik.com

  

 

  

Zespół założony przez Roberta "Litzę" Friedricha (wcześniej między innymi Acid Drinkers,
Turbo, Flapjack) w Poznaniu w 2010 roku. Muzyk do współpracy zaprosił gitarzystę Roberta
Drężka i basistę Krzysztofa Kmiecika z formacji 2 Tm 2,3 oraz perkusistę Tomasza "Krzyżyka"
Krzyżaniaka, członka grupy Stróże Poranka. Kmiecik i Krzyżaniak wchodzili także w skład
zespołu Armia, który musieli opuścić po przyjęciu oferty Litzy. Skład przyjął nazwę Luxtorpeda.
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W dzieciństwie moja mama często tak mówiła jak chciała, aby coś szybko zostało zrobione -
tłumaczy Litza - To takie powiedzonko z dzieciństwa z mojego rodzinnego domu. ---
rockers.com.pl
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