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    01. Mamy siebie  02. Nie dogonią nas  03. Uwierz  04. Raj  05. Nie damy się  06. Po co tyle
słów  07. Ładuj  08. Nie potrzeba nam nic  09. Poza siecią  10. Blisko  11. Moje miasto  12. Nie
idziemy spać    Rafał Karwot - śpiew  Marcin Suchy - gitara, śpiew  Kamil Machulec - gitara 
Łukasz Kulikowski - bas  Marcin Kisiel - perkusja  Adrian Burczy - instr. klawiszowe  Marcin
Nyrek - puzon  Kacper Skoneczny - trąbka  Radosław Drobczyk - saksofon    

 

  

Czwarta studyjna płyta zespołu. Tradycji stało się zadość – album o nazwie METEORY jest
pełen wycieczek po muzycznych stylach, jednak łączy je reggae`owa pulsacja. Krążek to
ogromna dawka szczerych emocji. To muzyczna podróż pomiędzy niebem a ziemią. Każda z
piosenek jest osobną historią, prowadzi swoje własne życie, jednak razem tworzą mieszankę o
wspólnym fundamencie. Jest nim siła, moc muzycznego przesłania oraz charyzma i prawda
życia przekazywana w tekstach.

  

Tabu to śląski zespół stworzony w 2003 roku. Od tego czasu zagrał ponad pół tysiąca
koncertów, wygrał najważniejsze nagrody na muzycznych festiwalach i nagrał 4 studyjne
albumy. Zespół został również 2 razy zaproszony do znanej polskiej trasy Punky Reggae Live.
Najnowszy album Meteory został wydany w 2015 roku.

  

Muzyka Tabu to głównie reggae z energią i mocno słyszalną sekcją dętą. Usłyszycie tu również
świetnie zagrane roots reggae i ska. Teksty są bardzo osobiste ale poruszają też szeroko
pojęte tematy socjologiczne.

  

Tabu gra wiele koncertów, więc grupa jest znana na rodzimej scenie reggae i nie tylko. Kapela
jest współorganizatorem jednego z największych polskich festiwali reggae – Najcieplejsze
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download (mp3 @320 kbs):
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