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STX RECORDS
After Hours 

Dwup∏ytowy album z serii „Po godzinach” ∏àczy
w sobie utwory, brzmiàce w wieczornych po-

rach audycji „After Hours” warszawskiego Radia Pin
102 FM. Tym razem jest to podró˝ do krainy funky,
która doÊç mocno dominuje na pierwszym krà˝ku –
Aretha Franklin, Jackson 5, US3 – jak dobry mustang
z du˝ym przebiegiem, p´dzàcy do przodu. Ale jest
i „Kana∏ Audytywny” z radiowà piosenkà o niczym.
Z funky wspó∏gra chill-out i soul na krà˝ku drugim.
Tu us∏yszymy znane „Tomorrow” – Hooverphonica,
obok jest i Bebel Gilberto z „Tanto Tempo” czy Koop
z „Koop Island Blues”. Mi∏e dla ucha, lekko nostal-
giczne, ale jak˝e fantazyjne w wykonaniu. Ca∏oÊç za-
myka Jose Gonzales z s∏ynnym „Heartbeats”.

CLAUDE CHALLE, JEAN MARC CHALLE
Spacesex 
Pschent

Twórcy s∏ynnego paryskiego Buddha Baru wpro-
wadzajà Paƒstwa do krainy dêwi´ku glamour

music. Fantastyczne po∏àczenie chill-out-u i lounge.
G∏´bia, jaka wy∏ania si´ z g∏oÊników, dêwi´k jaki ota-
cza pomieszczenia, brzmienia które niosà ukojenie,
po upalnym dniu letnim. Ka˝dy utwór niesie wyjàt-
kowe przes∏anie dêwi´kowe, poczàwszy od uroczej
Tiny Dico posiadaczki fenomenalnego g∏osu a˝ po
nastrojowy temat „Un beau oman” – grupy Chill–Ish
feat. In – Grid. Teraz ju˝ nie polecam pos∏uchaç, te-
raz polecam s∏uchaç… s∏uchaç i jeszcze raz s∏uchaç.
Ten rodzaj dêwi´ku zaprasza nas do krainy spokoju
i ukojenia…

AGOGO RECORDS
Mo’Horizons Sunshine Today

Leniwy letni odpoczynek daje nam niemiecki duet
Mo’horizons. Znowu na fali z wyjàtkowo letnim

brzmieniem. Grupa – to nasi bliscy sàsiedzi, ale
w przeciwieƒstwie do nas mocno si´ rozwin´li na
tym Zachodzie…  Idealne wykoƒczone projekty za-
wsze koƒczàce si´ sukcesem, niosàce za sobà spek-
trum wiedzy o muzyce i tym co nas naprawd´ kr´-
ci. Mo˝na powiedzieç nowe europejskie odkrycie
muzyczne… Par´ grajàcà, tym razem w∏asny projekt
muzyczny tworzà Ralf Droesemeyer i Mark „Foh”
Wetzler – przyjaciele z boiska. Razem grali jako DJ –
teraz razem kompilujà i tworzà dla nas ciep∏e letnie
rytmy.

STEPHANE POMPOUGNAC  
Hello Mademoiselle
Wagram

M istrz konsolety i twórca Êwiatowej serii
kompilacji „Hotel Costes” wyda∏ solowy

projekt. I znów mo˝na o d˝wi´ku powiedzieç, ˝e
to glamour muzyczny – to chyba najtrafniejsze
okreÊlenie. WÊród utworów ocieramy si´ o znane
tematy – du˝o grane w radiowych stacjach loun-
geowo/chilloutowych. Przyk∏adem tego jest choç-
by „Here’s to You”. Jednym z najbardziej mod-
nych tematów na krà˝ku, który doÊç mocno
wkrada si´ do naszej domowej stacji jest „Better
Days” – feat. Varano & Tiger Lilly. Zdumiewajàce
jest to, ˝e Stephane Pompougnac za ka˝dym ra-
zem twardo przekazuje ide´ fix – tego co skompi-
lowa∏ i wyselekcjonowa∏ dla nas.

MICHAEL CANITROT
So Happy in Paris
Pschent & Wagram

Michael Canitrot wchodzi na rynek z nowym pro-
jektem muzycznym, którym silnie stara si´ zara-

ziç rzesze osób zakochanych w mieszance stylów, ko-
lorów muzycznych, czasu i wielkich kultur dêwi´ko-
wych. Na albumie „So Happy in Paris” goszczà tacy
Wielcy Âwiata Dêwi´ków, jak Celia z utworem „Beati-
ful Life”, Raw Artstic z „Soul Bayahibe”, Haldo z „We
gonna fly”, Lonesome Echo Production i w koƒcu
Calm. Gwiazd tu nie brak... Jak widaç, tworzàc cieka-
wy projekt muzyczny, autor si´gnà∏ bardzo daleko.
Michael odkrywa za ka˝dym utworem inny punkt wi-
dzenia muzycznego. Przy s∏uchaniu tej wyjàtkowej
kompilacji b´dziemy mieli okazj´ odwiedziç dêwi´ko-
wo znane miasto, jakim jest Pary˝. Na myÊl przycho-
dzi od razu mi∏osny nastrój miejsca i jego urocze Êwia-
t∏a nocà. Ta muzyka nastraja do bajecznie delikatnej
mi∏oÊci… ulotnej, niepowtarzalnej… pi´knej.   

Do s∏uchania

Czas na pytania: 
1). Prosz´ podaç, czy grupa The Rolling Stones
koncertowa∏a w Polsce?
2). Jakà rol´ drugoplanowà odgrywa Gerard De-
pardieu w serii opowieÊci pt. „Zakochany Pary˝”?

Poprawne odpowiedzi prosz´ nadsy∏aç do dnia
15 sierpnia na adres e-mail:
Biuro@RobertGalas.com. 

Na zwyci´zców czekajà p∏yty CD z wytwórni 
SONIC RECORDS, www.sonicrecords.pl i filmy
DVD ufundowane przez SPI VIDEO, www.spi.pl
Pierwsze 2 osoby, które poprawnie odpowiedzà
na pytania otrzymajà nagrody. 

ROZWIÑZANIE POPRZEDNIEGO KONKURSU
Z NUMERU KF/03/2007 
Zwyci´zczynià, która poprawnie jako pierwsza
odpowiedzia∏a na pytanie jest pani Magdalena
Kalinowska z Warszawy. Pani Magda otrzymuje
p∏yt´ CD z wytwórni Sonic Records oraz zestaw
gad˝etów Fanabe (www.fanabe.pl).

ROBERT GALAS
Dziennikarz muzyczny, konsultant muzyczny, DJ
DJ@RobertGalas.com

KONKURS


