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Do słuchania

DELA DAP
Sara La Kali
Chat Chapeau/Sonic Records

To najnowsza produkcja wytwórni Chat Chapeau, 
a zarazem trzeci studyjny album o tytułe ,,Sara La 

Kali”. Jak widać cygańskie rytmy nie są nam obce, te 
dźwięki wplatają się już na dobre do naszego kraju. 
Grupa zadomowiła się w Polsce. Na płytach, koncer-
tach prezentuje się niezwykle nowocześnie i z chary-
zmą. Sporo tu nowych elektronicznych brzmień, do 
tego studyjne unowocześnia dające w fi nale dobrą 
jakość. Na krążku słychać głosy kilku wokalistek, jak 
Kristina Gunarova, Melinda Stoiki czy Simona Seni-
kova, żeńska wokaliza dodaje płycie porywającego 
stylu. Co oznacza sam tytuł ,,Sara La Kali” i do czego 
się odnosi? Do samej ,,czarnej Madonny”, królowej 
i patronki Cyganów, która wg wszystkich legend 
opiekowała się brzemienną Marią Magdaleną. Te 11 
utworów w wersji cygańskiej są ciekawym przekazem 
kulturowym.

CARLA BRUNI 
Comme si rien n’etait
Naive/4art

Carla Bruni-Sarkozy bardzo osobiście podchodzi do 
tego projektu. Płyta sama w sobie to pewien ele-

ment jej życia.Ciekawe jest to, że będąc żoną prezyden-
ta, dalej podąża swoją artystyczną drogą. Carla Bruni-
Sarkozy zapowiada, że będzie tworzyła muzykę w pełni 
dorosłą i przytulną dla odbiorców, a ma ich wielu. Każ-
da informacja na jej temat budzi sensację, ale w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Świat ją polubił za konsekwencję, 
naturalność i piękność. Żona francuskiego prezydenta 
ma trudne zadanie do wykonania: uporać się z ciągle 
rosnącym zainteresowaniem jej osobą. Wystarczy, że na 
sprzedaż wystawione zostaną akty Carli, od razu jej no-
towania idą w górę. Tak jest z jej ostatnią płytą Comme 
si de rien n’etait (Jak gdyby nic się nie stało), dużo  tam 
romantyzmu, ciepła i tego, co poprawia zimowe samo-
poczucie. Autorka tekstów, pani prezydentowa Francji, 
jak zawsze stanęła na wysokości zadania.  

BY STEPHANE POMPOUGNAC
Hotel Costes 11 
Wagram/Sonic Records

Człowiek legenda – Stephane Pompugnac – się-
ga po raz jedenasty tym razem po 17 staranie 

wyselekcjonowanych utworów jak przyrządzenie 
dobrego sushi. Danie jest pełne świeżości i dobrze 
sprawdzonych brzmień, jakie prezentują: Club Des 
Belugas z tematem ,,Skip To The Bip”, Pompougnac 
poszukuje też młodych wokalistów, takich jak Va-
nessa Da Mata z utworem ,,Boa Sorte” w bardzo 
dobrej aranżacji, która budzi dobre wspomnienia. 
To już po raz jedenasty ekskluzywna seria słucha-
na jest na całym swiecie. Kogo wyróżnia znakiem 
jakości, np: byłego wokalistę funkowej formacji Fre-
ak Power, Waldka, także wcześniej niepublikowane 
utwory oraz remiksy Shazz, Kraak & Smaak, Pacha 
Massive. W 11 odsłonie Hotelu Costes pod 11 kryje 
się utwór samego autora kompilacji zatytułowany 
,,Eden” w wykonaniu Nicole Graham. Popularność 
hotelowej kompilacji rośnie z roku na rok i możemy 
być przekonani, że ta będzie w przyszłości.

International Fashion Show
Wagram/Sonic Records

To wielki pokaz mody w czterech odsłonach: CD1 
to London Trendy, CD2 – Paris Chic, CD3 – New 

York Crazy, CD4 to Milan Sexy. Taka dawka muzyki 
z czterech zakątków świata tworzy wyborną mie-
szankę w stylu downtempo, electro, funky, klubo-
wym, hip-hop, nu-soul, indie rock.To najbardziej 
szykowna kompilacja na rynku. Na niej sami wielcy 
kreatorzy muzyczni, tacy jak Tricky, Clara Moto, Stray, 
Jamie Lidell. To właśnie m.in oni ustalili, w jakim kie-
runku idzie moda muzyczna, jaki ma mieć charakter, 
co może zaskakiwać. Ta obszerna kolekcja w postaci 
60 utworów przybliży Państwu najbardziej porząda-
nych artystów w show-biznesie międzynarodowym.

GOTAN PROJECT
Live
Ya Basta/Sonic Records

To kolejne dzieło stworzone przez muzyków grupy 
Gotan Project. Płyta Live wersja koncertowa przy-

wołuje dobre wspomnienia po wysłuchaniu dobrze 
znanych utworów. Gotan Project jest już szeroko 
znany naszym fanom argentyńskiego tanga, które 
ostatnio nabiera rozmiarów telewizyjnych. Sięgają 
po nie kompozytorzy i tworzą z niego pewien rodzaj 
dania z dodatkami na słodko. Czy to może się podo-
bać? W końcu argentyńskie tango zobowiązuje do 
dużej pochwały. Gotan Project pod dowództwem 
Solala to jak zwykle muzyka na najwyższym pozio-
mie. Mam dobre informacje: muzycy po raz kolejny 
odwiedzą nasz kraj, szykuje się widowisko. 

KONKURS
Proszę podać najbliższą datę koncertu 
grupy Gotan Project w Polsce?
Poprawne odpowiedzi proszę przesłać do 
końca grudnia na adres e-mail:
Biuro@RobertGalas.com. Na zwycięzców 
czekają płyty CD z wytwórni SONIC RECORDS, 
www.sonicrecords.pl, oraz płyty DVD z wy-
twórni SPI VIDEO. Pierwsze dwie osoby, które 
poprawnie udzielą odpowiedzi, otrzymują 
nagrody.

Zwycięzcy poprzedniego konkursu 
z numeru KF 05/2008:
pani Wanda Lubuska z Warszawy oraz pan 
Marek Kęsy z Krakowa. Pani Wanda otrzymuje 
DVD z wytwórni SPI VIDEO, a pan Marek – CD 
z wytwórni SONIC RECORDS.
Gratulacje.
Robert Galas
Dziennikarz muzyczny, konsultant muzyczny, DJ
DJ@RobertGalas.com, http://RobertGalas.com


