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STEPHANE POMPOUGNAC
HOTEL COSTES X
Pschent/Wagram 2007

Hotelowa seria trafiona w dziesiàtk´ i to jak za-
wsze przez mistrza Stephana Pomougnaca, re-

zydenta s∏ynnego paryskiego hotelu Costes i twórcy
s∏ynnej hotelowej serii. Warto zapytaç autora, czy
przewiduje kontynuacj´ serii... Wed∏ug mnie za ka˝-
dym razem serwuje nam pokaênà dawk´ eleganc-
kiej muzyki. Teraz si´gnà∏ do twórczoÊci sprawdzo-
nej niemieckiej formacji DePhazz, która, jak przysta-
∏o na rasowych muzyków, zdaje egzamin za ka˝dym
razem. Sam twórca Hotelu Costes X s∏yszalny jest
w remiksie utworu „Sunday Drive”. Wspomaga go
Charles Schillings – twórca muzyki do pokazów mo-
dy. KilkanaÊcie dobrze wyselekcjonowanych utwo-
rów, które doskonale oddajà paryski klimat.

WALDECK 
BALLROOM STORIES
Soul Seduction 2007

Utwory przenoszà nas w lata 20. i 30., kiedy do-
minowa∏ swing, jazz i troch´ tanga. Waldeck

serwuje nam sporo delikatnej muzyki, która mocno
jest zakorzeniona we wspomnianym jazzie i swingu
– i otwiera drzwi do kolejnych pok∏adów muzyki.
W roku 1999 formacja wyda∏a p∏yt´ „Balace Of The
Force”, okrzykni´to wtedy, ˝e grajà trip hop. Mamy
rok 2007 i premier´ ich p∏yty, na której dominujà
wokalnie Joy Malcolm, Brian Mos oraz Zeebee. To
typowy klubowo-lounge’owy projekt, ale jak˝e inte-
resujàcy i wciàgajàcy. Mam przeczucie, ˝e Waldeck
b´dzie mocno konkurowa∏ z grupà Gotan Project ?
w koƒcu to muzyka i trzeba graç o ka˝dej porze.
Proponuj´ skosztowaç, to absolutna premiera.

SOLAL PRESENTS THE MOONSHINE SESSIONS
Ya Basta 2007

Philippe Cohen Solal – francuski kompozytor, pro-
ducent, DJ, cz∏onek zespo∏u Gotan Project – ser-

wuje Paƒstwu genialny album rodem z Nashville. Ca-
∏y krà˝ek a˝ kipi muzykà country, co rzeczywiÊcie robi
wra˝enie. Mamy tu te˝ ,,Dancing Queen” ABBY. Te-
mat znany, ale jak pi´knie podany – i wokal przeuro-
czej Melonie Cannon, i efekty specjalne. Jest te˝ tro-
ch´ twórczoÊci grupy Sex Pistols, w utworze ,,Pretty
Vacant’’ s∏yszymy Rosie Flores. Ca∏oÊcià produkcji za-
mieszczonych utworów zaj´li si´ Bucky Baxter i Philip-
pe Solal. Po wys∏uchaniu krà˝ka odnios∏em wra˝enie,
˝e Dziki Zachód i James Dean sà na wyciàgni´cie r´ki.
Jest to niez∏e prze˝ycie muzyczne, p∏yta, po którà cz´-
sto b´dà Paƒstwo si´gaç. Królujà mandolina, i banjo.

CAFE DEL MAR  XIV (Volumen Catorce)
Dream Music 2007

Po raz 14 trafia na rynek pot´˝na dawka muzyki
spod znaku glamour/chillout. To 31 wysmako-

wanych i podanych w rewelacyjny sposób utwo-
rów. W koƒcu trening czyni mistrza. A wszystko si´
rozpocz´∏o pod koniec lat siedemdziesiàtych za
sprawà trójki znajomych, którzy postanowili za∏o-
˝yç w San Antonio na Ibizie bar. Zyska∏ on s∏aw´
mi´dzynarodowà. Potem ktoÊ stwierdzi∏, ˝e warto
publikowaç muzyk´ granà w Cafe’ Del Mar i tak roz-
pocz´∏a si´ wielka historia. Tematy muzyczne, które
pojawiajà si´ na wszystkich kompilacjach odzwier-
ciedlajà klimat tego miejsca. Co ciekawe Cafe’ Del
Mar mamy te˝  Warszawie… Warto poszukaç, s∏u-
chajàc KITTY THE BILL – „Cabriolet Tour”. 

SAINT-GERMAIN DES-PRE’S CAFE’ 9 
Wagram 2007

Muzyka z serii nu-jazz to gatunek bardzo roz-
luêniajàcy w porze jesiennej. Prosz´ o siebie

zadbaç i wprowadziç si´ w dobry nastrój. Utwór
Lisy Stansield „People hold on’’ podaje na nowo
Re:Jazz, sà te˝ inni starzy dobrzy znajomi – grupa
US3. Moim zdaniem tworzy ona trzeci wymiar
muzyki. W rytmach funkujàcych du˝o jest optymi-
zmu i ciep∏a, co tak naprawd´  jest bardzo nam
wszystkim potrzebne. Na dwup∏ytowym nu–jaz-
zowym krà˝ku du˝o muÊni´ç muzycznych typu
The Five Corners Quintet z tematem ,,Trading
Eights’’. Po sàsiedzku mamy Metropolita Jazz Af-
fair i jego gigantyczny ,,Everybody Knows’’. Ju˝
niebawem, prosz´ Paƒstwa, uka˝e si´ limitowana
edycja Saint-Germain des-Pre’s Cafe’, na której uka-
˝à si´ nowe utwory. Tak˝e te, które nie wesz∏y do
poprzednich wydaƒ – b´d´ o tym pisa∏  na ∏a-
mach „Kuriera Finansowego”.

Do s∏uchania

CZAS NA PYTANIA :
1) Jak brzmi  tytu∏ pierwszej studyjnej p∏yty 

Norah Jones?
2) W ilu Bondach zagra∏ Pierce Brosnan?

Poprawne odpowiedzi prosz´ nadsy∏aç 
do 15 paêdziernika na adres e-mail:
Biuro@RobertGalas.com
Na zwyci´zców czekajà p∏yty CD z wytwórni
SONIC RECORDS i filmy DVD ufundowane
przez SPI VIDEO.

ROZWIÑZANIE KONKURSU Z NR 04/2007
Pierwsi odpowiedzieli na pytanie pan Pawe∏
Bombik i pani El˝bieta Adamczyk z Warszawy.
Pan Pawe∏ otrzymuje p∏yt´ CD z wytwórni SO-
NIC RECORS, a pani El˝bieta film DVD ufundo-
wany przez SPI VIDEO. Gratulujemy.

ROBERT GALAS
Dziennikarz muzyczny, konsultant muzyczny, DJ
DJ@RobertGalas.com, http://RobertGalas.com

KONKURS


