
Anna Szalapak - Zywa woda, czyli rzeka nierzeczywista (2000)

Written by bluelover
Friday, 28 December 2012 17:25 - Last Updated Saturday, 14 October 2017 13:50

Anna Szalapak - Żywa woda, czyli rzeka nierzeczywista (2000)

  

    1. Scherzo cz. I    2. Koszulki Z.K.    3. Brzeg    4. Rzeka nierzeczywista    5. Moje kochanie   
6. Peonie    7. Żywa woda    8. Ballada o potoku    9. Źródło życia    10. Mazełtoff    11. Miłość   
12. Krzesna    13. Kap..., kap...    14. Scherzo cz. 2    15. Walc końcówka    16. Nad wodą
wielką i czystą    17. Nocne telefony Piotra S.    18. Pożegnanie    Artyści:  Anna Szalapak -
koncepcja, spiew, produkcja muzyczna plyty  Zespól w skladzie:   Konrad Mastylo (fortepian,
spiew, akordeon),   Michal Póltorak (skrzypce, spiew),   Stefan Blaszczynski (flet, instrumenty
perkusyjne, spiew),   Grzegorz Pietak (kontrabas)    Goscinnie udzial wzieli:   Jacek Królik
(gitary),  Agata Póltorak (drugie skrzypce),   Beata Ploska (altówka),   Agata Zajac (wiolonczela)
   

 

  

Bardzo długo pracowała nad swoim nowym krążkiem Anna Szałapak. Idea albumu "Żywa woda
czyli rzeka nierzeczywista" powstała w 1996 roku, dwa lata później zaczęły się nagrania, zaś
wiosną 2000 roku artystka z muzami weszli do studia po raz ostatni. Nie dziwią więc słowa
pieśniarki umieszczone na okładce dzieła. - Dziękuję gorąco wszystkim tym duchom, które mnie
inspirowały, wspierały i współtworzyły, a także przedmiotom martwym, które mimo wszystko
okazały się być życzliwe - napisała artystka.
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http://yadi.sk/d/tpz77qzkCgmhh
http://www.mediafire.com/download/qa35wouwbr90anf/AnSlp-ZWCRN00.zip
https://mega.co.nz/#!YctCUJ6A!XnznI1J7_lmbHH0HD-BkCwzxz3AkEor31Z3rNVXPLS8
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