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Pudelsi - Koncert w Trójce (2003)

  

    1. Emeryten party  2. Hipis  3. Uwazaj na niego  4. Wolnosc slowa  5. Kocham sie  6. Kwas 
7. Polityka kulturalna  8. Tango libido  9. Mundialeiro  10. Nigdy wiecej  11. List  12. Czerwone
tango  13. Szpaner  14. Uwazaj na niego    Andrzej "Pudel" Bieniasz – gitara   Franz Damero
Dreadhunter – gitara basowa   Piotr Foreman – śpiew   Dario Litwińczuk – gitara   Tomek
Dominik – perkusja   Adam "Kryształ" Drzewiecki – instrumenty klawiszowe   Bartosz Bętkowski
– saksofony, flet    

 

  

Püdelsi to polski zespół rockowy założony przez Andrzeja "Pudla" Bieniasza w 1986 roku. W
skład grupy weszli wtedy Franz Dreadhunter, Dario Litwińczuk, Marek "Motyl" Motylski, Jarema
Pogwizd i Bartosz Betkowski. Po niecałym roku dołączył do nich Maciej Maleńczuk, ale w 2005
roku jego miejsce zajął Szymon Goldberg. W roku 1986 Püdelsi wystąpili w Jarocinie. Rok
później nagrali album „Kora - Püdelsi - Bela Pupa” z udziałem Kory Jackowskiej i Macieja
Maleńczuka.

  

Po wydaniu pierwszego krążka zespół przechodził burzliwy okres, a ciągłe zmiany składu nie
wpływały pozytywnie na pracę muzyków. Dlatego też kolejny longplay, zatytułowany „Viribus
Unitis”, ukazał się dopiero w 1996 roku. Od tego momentu Püdelsi osiągali coraz większe
sukcesy.

  

Rok po „Viribus Unitis” pojawiła się płyta „Narodziny Zbigniewa (Püdelsi grają Düpą)”, a w 1999
roku ukazał się krążek „Psychopop”. Następnie zespół zrobił sobie kolejną przerwę, aby w 2003
roku znów podbić serca fanów nowym wydawnictwem – „Wolność Słowa”. Rok później w
sklepach pojawia się płyta „Jasna Strona – Legendarni Pudelsi 1986 – 2004” z nowymi
aranżacjami utworów z poprzednich albumów. ---rmfon.pl
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