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Polecamy CD

Bluesowy zestaw - CD i LP

W czasie, gdy coraz większe grono słuchaczy
pobiera swoją muzykę z Internetu, wytwórnie
starają się zainteresować potencjalnych nabywców
ciekawymi formatami i płytowymi zestawami podwójne CD, CD/DVD Combo czy Enhanced CD. Na
nowy pomysł wpadła włoska wytwórnia Banksville
Records, wydawca koncept-albumu bluesowej grupy
MHMM, którego premierę przewidziano na 14 lipca. "Do Not Disturb", bo taki tytuł
nosi wydawnictwo, składa się z czarnej płyty LP i krążka CD będącego wierną kopią
zawartości longplaya. Dzięki technologii ReWave System, zastosowanej z myślą o
rynku audiofilskim, brzmienie obu nośników jest identyczne, ciepłe i analogowe.
Zespołowi i wytwórni gratulujemy pomysłu, a Czytelników zachęcamy do zapoznania
się z albumem przynoszącym solidną porcję blues-rocka w różnych odcieniach, także
z sekcją dętą.

Nowe oblicze Gangu Olsena

Interesującą wiadomość ma dla fanów Gang Olsena. Z zespołem żegna
się dotychczasowy wokalista, Andrzej "Papa" Gonzo. Jego miejsce
zajmie wybrana przez formację wokalistka, Renia Wołkiewicz. Jak
podaje Gang zaskoczy ona niejednego sceptyka żeńskiego wokalu w
olsenowym wydaniu. Będzie się o tym można przekonać już 27 lipca na
festiwalu im. Ryśka Riedla w Tychach. Występ będzie szczególny,
ponieważ będzie to pożegnalny koncert Andrzeja i pierwsza okazja Reni
do zaprezentowania się szerokiej publiczności z Gangiem Olsena.

Płyta Blue Sounds wydana w Japonii

Tak dobrej wiadomości serwis Blues.PL nie przekazywał od
dawna. Zespołowi Blue Sounds, jako pierwszemu i
jedynemu wykonawcy w historii polskiego bluesa, kontrakt
na wydanie płyty w Japonii zaproponowała tamtejsza,
uznana przez japońskich melomanów wytwórnia BSMF
Records. Krążek, pod nowym tytułem "To Be Honest, It's
All Because Of Love..." został wytłoczony w Azji, opisany
po japońsku i angielsku, zaś zawarta na nim muzyka
została na nowo zmiksowana i zremasterowana, aby
dorównać brzmieniu japońskich, audiofilskich produkcji.
Zabieg się opłacił, bo tak dobrze brzmiącej płyty jeszcze w Polsce nie było. Angielskim
wstępem książeczkę albumu opatrzył Redaktor Naczelny Blues.PL, Przemek Draheim.
Zespołowi gratulujemy tym bardziej, że płyta spotkała się z ciepłym przyjęciem
japońskich bluesfanów i można ją usłyszeć w tamtejszym radiu. W załączniku
podajemy link do jednego z internetowych sklepów, gdzie dostępna jest płyta.

Devil Blues na płycie live

Zespół Devil Blues kończy właśnie pracę nad płytą "Live", którą
zarejestrował 30 maja podczas koncertu w studiu Polskiego Radia
Białystok. Na krążku znajdą się standardy bluesowe w nowym
wydaniu, jak również utwory autorskie. Usłyszeć będzie można
całą paletę bluesowego grania, od spokojnego i cichego bluesa
"Dream", po żywiołowe tematy kojarzące się ze SRV. Premiera
płyty przewidywana jest na jesień.

Nocna Zmiana w TVP Kultura

10 lipca, o godzinie 19:30, TVP Kultura przedstawi film pt. "Zawsze
wygra blues" w reżyserii Jerzego Krysiaka, ze Sławkiem Wierzcholskim i
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Najnowsze recenzje

* Wierzcholski_i_Karolak - "Piatek
wieczorem"
* Tucker_i_Cichoński - "Come
Together - Live!"
* W.C. Handy Preservation Band

