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    1. Les Fous    2. Le Dragueur    3. Amour Ma Passion    4. Chaos    5. Movie Star    6.
Jalousie    7. Les Jeux Sont Faits    8. Sweet Desire    9. Vive Le Swing    10. C'est L'amour   
11. Le Cri Du Coeur    12. Tout Pour Toi    13. Papillonne Sur Moi    14. A Ma Facon    15. Tu Es
La?    

 

  

2010 album from the internationally renowned Italian vocalist. In-Grid is best known for 'Tu es
Foutu', the unforgettable radio-hit from the early days of the millennium. Now, she's back with
the album Passion and the amazing singles 'Le Dragueur' and 'Les Fous'. In-Grid, AKA Ingrid
Alberini, was named after the famous film star, Ingrid Bergman. Her parents ran a cinema and
she grew up watching movies which she says were a major influence on her decision to
become a singer. She began singing in her native city in Northern Italy and soon, In-Grid gained
a reputation based on her great stage presence and the energy and color of her voice.
---amazon.com

  

 

  

Efektowny powrót włoskiej divy muzyki dance, In-Grid, która przed laty odniosła sukces
przebojem "Tu es Foutu". Singlowe utwory "Le Dragueur" i "Les Fous" przekonują, że album
"Passion" jest wydarzeniem. In-Grid (właściwe nazwisko: Ingrid Alberini) zachwyca wszystkich
barwą swego głosu, ekspresyjnym śpiewem oraz temperamentem scenicznym. Album
"Passion", to - jak sam tytuł wskazuje - rzecz o miłości i wielu jej obliczach. Piosenki - jak
wyjaśnia In-Grid - opowiadają o tragicznych i komicznych aspektach miłości, o pragnieniach i
rozczarowaniach, spotkaniach i rozstaniach, o zdrowym rozsądku i szaleństwie. Słuchając tej
płyty dowiecie się więcej o namiętności i rozsądku, oczarowaniu i rozczarowaniu, upokorzeniu i
ironii. O tym mówi dzieło "Ars amatoria" - "Sztuka miłości" - Owidiusza. "Passion" to swoista
antologia, która jest pochwałą miłości. Bo życie bez miłości jest jak oko bez źrenicy, jak mewa
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schwytana w sieć, jak noc bez gwiazd, jak taniec bez muzyki . Jeśli chodzi o to ostatnie, to
gwarantujemy, że w przypadku "Passion" muzyki do tańca, i to w świetnym wydaniu, na pewno
nie zabraknie. --- merlin.pl
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