
Grazyna Lobaszewska - Prowincja Jest Piekna (2005)

Written by bluelover
Friday, 02 December 2011 09:33 - Last Updated Sunday, 18 February 2018 17:38

Grażyna Łobaszewska - Prowincja Jest Piękna (2005)

  

    1. Prowincja jest piękna     2. Wspinaczka do nieba     3. W Komańczy     4. Piosenka o
ludziach z duszą     5. Kochaj naprawdę (Motyle kolorowe)   play      6. Ostatni dzień roku
(Opowiadanie)     7. Moja mała nostalgia (Krzysztof Cugowski)     8. Z potrzeby duszy i serca     

play     9. Boli mnie życie    
10. Gdzie zniknęła magia tamtych miejsc?  
 

 

  

Coś dla wielbicieli krainy łagodności, poezji śpiewanej czy, po prostu, piosenek z tekstem.
Grażyna Łobaszewska to od lat ustalona, wokalna marka, a tą płytą tylko swą artystyczną klasę
potwierdza. Jeśli ktoś zmęczony pędem życia chce na chwilę się zatrzymać, odsapnąć, musi
koniecznie sięgnąć po ten album. Nie zawiedzie się. Nie ma tu muzycznej papki, wypełniającej
anteny rodzimych rozgłośni radiowych. Jest za to zaduma i szczypta refleksji, a wszystko to
świetnie wyśpiewane. No, ale akurat tego należało się spodziewać.

  

Dodatkowy bonus to: duet aktorów: Danuta Stenka i Piotr Adamczyk w opowiadaniu p.t.
“Ostatni Dzień Roku” oraz Krzysztof Cugowski w przeboju “Moja mała nostalgia”.

  

Cała płyta opowiada o Kazimierzu Dolnym, Sandomierzu, Opatowie, Komańczy, kloszardach,
cygankach – słowem o naszej rzeczywistości.

  

10 siepnia 2008 r. w Sopocie w teatrze Atelier im. A. Osieckiej odbył się recital mojej ukochanej
wokalistki Grażyny Łobaszewskiej. Ze swoim zespołem przedstawiła standardy jazzu, bluesa
oraz muzyki popularnej. Jej piosenki “Za szybą”, “Czas nas uczy pogody”, “Brzydcy” stały się
standardami muzyki rozrywkowej.
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http://www.box.net/shared/dxn0mn6aenrhkqq2bd6p
http://www.box.net/shared/4tbp3f372cj5p6hqyoi8
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Grażyna wczoraj brawurowo, przy akompaniamencie trio Piotra Manii wykonywała m.in.
“Piosenkę o ludziach z duszą” a na koniec recitalu “You’ve got a friend”. Na sali było ponad 200
osób. Grażyna jest w życiowej formie, i muszę się pochwalić, że już niebawem nagra moje 2
utwory. Jeden z nich dedykujemy Billie Holiday. --- logan-tomaszewski.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to gett
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