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W Górach Jest Wszystko Co Kocham Cz.5 (2006)

  

    01. Piosenka dla Dośki (Majstrowie Gór)  02. Dom (Dom o Zielonych Progach)  03. Nie było
już śniegu (Dom o Zielonych Progach)  04. Jeszcze nie wiem (Dom o Zielonych Progach)  05.
Tak to Ty (Dom o Zielonych Progach)  06. Dla (Dom o Zielonych Progach)  07. Huragan (Robert
Marcinkowski)  08. Landrowerowa serenada (Robert Marcinkowski)  09. I znowu odjeżdżam
(Apolinary POlek  10. Ubrana tylko w trawy połonin (Apolinary POlek)  11. Skończy się
kiedyś(Patrycja Polek)  12. Nie daj mi (Grupa Pelton)  13. O rozmowach ( Tomek Jarmużewski) 
14. Sielanka na nadejście wiosny (Tomek Jarmużewski)    

 

  

Kolejna już piąta, jubileuszowa część kultowej serii W górach jest wszystko co kocham”, tym
razem poświecona tematowi Miłości (podtytuł: „Miłość z Gór”). Płyta zawiera 14 kompozycji do
wierszy czołowych polskich poetów z krainy Łagodności takich jak min.: Jerzy Harasymowicz,
Tomasz Borkowski, Apolinary POlek. Wśród wykonawców nie zabrakło zespołów znanych z
poprzedniej edycji, prawie połowę stanowią utwory najbardziej znanej i najpopularniejszej w tym
projekcie grupy – Domu o Zielonych Progach. Zespół ten jest dziś jednym z nielicznych
wykonawców młodego pokolenia, którego piosenki trafiły na górskie szlaki i do śpiewników
turystycznych.

  

Premiera części piątej CD W górach…, podobnie jak jej poprzedniczek ma miejsce w trakcie
wakacji. Wraz z szeroką akcją reklamową - plakatową i promocją w mediach stanowi zapowiedź
jesienno - wiosennego cyklu koncertów w największych miastach Polski, stanowiących jeden z
najbardziej znanych projektów poetycko- muzycznych. W poprzednich latach składanki z tej
serii były poświęcone min, twórczości Jerzego Harasymowicza (poetyckiego prekursora Krainy
Łagodności), Wojtka Belona (legendarnego barda, zmarłego przed 21-jeden laty lidera Wolnej
Grupy Bukowina) jak i własnej twórczości wykonawców biorących udział w tym ogólnopolskim
przedsięwzięciu. ---empik.com
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