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Do słuchania

HOTEL COSTES PSCHENT & WAGRAM
ANNIVERSARY BOXSET
By STEPHANE POMPOUGNAC

K iedyś przychodzi taki czas, by wydać box, podsumo-
wujący hotelową serię, fi rmowaną nazwiskiem słyn-

nego paryskiego didżeja Stephane’a Pompougnaca, i to 
jest właśnie ta pora. Jest to limitowany 10-płytowy box, 
ułożony przez mistrza. Wygląda to naprawdę imponują-
co, oprócz dobrze wysmakowanych płyt znajdą Państwo 
52-stronicową książeczkę z opisami i zdjęciami. Całość 
prezentuje się doskonale w ekskluzywnym, stylowym 
pudełku, obszytym aksamitnym materiałem w kolorze 
jasnobordowym. Spośród znanych artystów, którzy rzą-
dzą muzyką w hotelowej serii, warto wspomnieć o Pink 
Martini, Gotan Project, Thievery Corporation, Yvie Mon-
tandzie, Grace Jones, Louisie Austinie, Slow Train i wielu, 
wielu innych. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić 
do sięgnięcia po to interesujące, muzyczne dzieło. Wra-
żenia gwarantowane, zapewniam.

MYSTIC DIVERSION COOL D:VISION
WAVE A LITTLE LIGHT

W yjątkowe brzmienie płyty Wave a little Ligot od 
pierwszych sekund zapada w ucho i wraże-

nie pozostaje na długo. To dawka muzyki w postaci 
downtempo i lounge w połączeniu z bossa novą, 
argentyńskim tangiem czy też portugalskim fado 
– tak, jest się czym rozkoszować. Jest to piąty stu-
dyjny album Mika Francisa a.k.a Mystic Diversion. Tu 
naprawdę urzeka wokal, a za gardło chwyta Wendy 
Lewis czy Nadine Renee. Słuchając nowego krążka 
Mystic Diversion, przenosimy się w niezwykłą podróż 
po ciepłych klimatach. Tak idealny muzyczny cha-
rakter utworów to zasługa występujących na płycie 
artystów. Każdy z nich wniósł cząstkę siebie i to się 
zauważa w przekazie muzycznym. Cała płyta utrzy-
mana jest w bardzo kojącym klimacie – w końcu coś 
na skołatane nerwy, a to każdemu z nas się należy, ot, 
choćby w postaci wyciszających emocje dźwięków.

PARIS COOL D:VISION
FASHION DISTRICT

T o dwie odsłony tego, co dzieje się na światowych 
wybiegach, co tak naprawdę króluje w muzyce 

u światowych kreatorów mody. Paris podzielony jest na 
dwie części, pierwsza z nich to ,,Day”, na której znaj-
dą państwo takich artystów, jak Mr.Untel czy Brigitte 
Bardot ze słynnym „Contact”, wywołującym ciarki na 
plecach, dochodzi do nas także głos In-Grid i Claude’a 
Monneta, nie zapominając o słynnym Serge’u Gains-
bourgu, który odznacza się bardzo mocno we francu-
skich klimatach. Druga część Paris Fashion District nosi 
tytuł ,,Night” i jest to zdecydowany ukłon w stronę klu-
bową. To brzmienia, które usłyszeć można nie tylko na 
słynnych pokazach mody, ale i także w elitarnych pa-
ryskich i światowych klubach. Prym wiodą oczywiście 
Sergio Del Rio, Martin Solveig, Dennis Ferrer, Richard 
Grey czy wykwintny Bob Sinclair z tematem „Champs 
Elysess” w remiksie Jamiego Lewisa. Wszystko bardzo 
dobrze opakowane i smakowicie serowane – w końcu 
to Paryż, stolica światowej mody...

RODNEY HUNTER G-STONE
HUNTERVILLE 

R odney potrafi  zaskoczyć swoim brzmieniem. Tym 
razem zrobił to na solowym projekcie „Hunter-

ville”. Jakiś czas temu pojawił się w hotelowej serii 
Pompougnaca z tematem Work That Body. Hunter 
to świetny czarnoskóry producent i stary znajomy 
Krudera i Dorfmeistera. Bardzo udany krążek ze zna-
komitym układem muzycznym i niezwykle atrakcyj-
nymi produkcjami, począwszy od intra zatytułowa-
nego „Hunterville”. Skąd to świetne wyczucie rytmu? 
Wszystko drzemie w amerykańskich korzeniach wie-
deńskiego wokalisty. Płyta to kompilacja soul, funky, 
elektroniki r&b i kilku znanych wysamplowanych te-
matów m.in. rodem z Michaela Jacksona. To bardzo 
ciepły i budujący solowy projekt Rodneya Huntera. 

SAINT–GERMAIN DES PRES CAFE WAGRAM
10 CDS BOXSET

T a seria rodem z Francji to dla mnie kawał muzycz-
nej historii przygotowanej w limitowanej wersji. 

To, co limitowane, jest zawsze pożądane. W boksie 
jest 10 płyt CD, a na nich 150 utworów, począwszy 
od „Bebel Gilberto” po „Victorie Tolstoy”, „Tosce”, 
„Zimpale”, „Tok Tok”, „Slow Train” i wiele, wiele in-
nych dobrze znanych z tej serii. Zamieszczono też 
utwory dotąd niepublikowane (ale, co ciekawe, były 
one przygotowane do wydania w serii od vol.1 do 
vol.10), przyszedł więc czas, by zagościły w muzycz-
nym świecie. Są też faworyci, tacy jak Povo czy Me-
tropolitan Jazz Affair i Jazzanova. 2007 rok przyniósł 
nam sporo ciekawych muzycznych projektów, a jaki 
będzie 2008, czas pokaże. 

KONKURS
Czas na pytania:
1)  Proszę podać tytuł pierwszej studyjnej płyty 

grupy U2 
2)  Jakiej fi rmy zegarek nosi Harold Crick w fi lmie 

„Przypadek Harolda Cricka”
Poprawne odpowiedzi proszę nadsyłać do 15 
grudnia na adres e-mail: Biuro@RobertGalas.com
Na zwycięzców czekają płyty CD z wytwórni 
SONIC RECORDS www.sonicrecords.pl i fi lmy 
ufundowane przez SPI VIDEO, www.spi.pl, 
a także dwa zegarki ufundowane przez 
fi rmę TIMEX, www.timex.pl
Pierwsze 4 osoby, które poprawnie 
odpowiedzą na pytania, otrzymają 
nagrody.

Rozwiązanie poprzedniego konkursu 
z numeru KF/05/2007
Zwycięzcami, którzy poprawnie odpowiedzieli na 
pytanie, są pani Agata Pelc i pan Tadeusz Janus 
z Warszawy. Pani Agata otrzymuje płytę CD 
z wytwórni SONIC RECORDS, a pan Tadeusz fi lm 
DVD ufundowany przez SPI VIDEO.
Gratulacje.

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




