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Kasia Cerekwicka - Pokój 203 (2007)

  

    01  Intro - k.a.s.i.a c.e.r.e.k.w.i.c.k.a  03:37  02  S.O.S  03:26  03  Zostań  03:10  04  Dylemat 
03:09  05  Dzięki Tobie  03:41  06  Broken Heart  04:03  07  Przyjaciółka  02:59  08  Tylko raz 
03:41  09  Jedno słowo  03:56  10  Kameleon  03:57  11  Nie potrzebuję Ciebie  03:29  12 
Sekret  03:59  13  Pluszowy miś  04:30  14  Ostatni raz płaczę  03:16    

 

  

Po spektakularnym sukcesie albumu " Feniks ", który uzyskał status złotej płyty, Kasia
Cerekwicka na stałe umocniła swoja pozycje na polskim rynku muzycznym.

  

Zdobywczyni nagrody Superjedynki KFPP w Opolu w kategorii Przebój Roku 2006 ; Grand Prix
na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamm 2006, laureatka nagrody na Festiwalu Jedynki
w Sopocie 2006 oraz uznana Artystką roku 2006 na Eska Music Award .

  

7 października 2007 roku ukazał się nowy album wokalistki zatytułowany " Pokój 203”. Na
płycie znajduje się 14 utworów , do których wszystkie teksty napisała artystka, a realizatorem,
producentem i autorem muzyki jest Piotr Siejka. Pierwszym singlem promującym płytę jest
piosenka " S.O.S ", która błyskawicznie podbiła listy przebojów, drugim " Zostań ", który równie
szybko zagościł we wszystkich stacjach radiowych. Do obu utworów zrealizowane zostały
teledyski.

  

Materiał zawarty na płycie charakteryzuje się oryginalnym brzmieniem, niebanalnymi liniami
melodycznymi oraz bardzo interesującymi tekstami. Na szczególną uwagę zasługuje z
pewnością ciepły, aksamitny głos wokalistki, często nazywany “czarnym” wokalem. Wszystkie
utwory utrzymane są w klimacie refleksyjnym, marzycielskim stanowiąc smakowity kąsek dla
słuchacza poszukującego wyrafinowanych dźwięków.
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Pokój 203” to album bardzo zmysłowy, intymny, zawierający wiele osobistych wyznań. Utwory
tu zamieszczone to harmonijne połączenie popu i soulu. ---teksty.org

  

download (mp3 @160 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to gett
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