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Gang Olsena - Dzika Wolność (1994)

  

  Side A :    1. Bezdomne sny  2. Czuła jest noc  3. Uwierz mi  (Zacznij żyć)  4. Jak tu nie wypić 
5. Daję ci wszystko    Side B :    1. Zimny oddech mafii  2. Lisica  3. Masz tego dość
część I  4. Masz tego dość część II  (instrumentalna)  5. Pechowy facet  6. Dzika wolność  
 Janusz Estep Wykpisz - wokal,   Andrzej Gąszczyk (Andrzej Papa Gonzo) - wokal,   Bogdan
Simiński ( Bob Sim) - gitara,   Janusz Borzucki - piano,   Janusz Frychel - bass,   Zbigniew
Szczerbiński - perkusja,   Adam Gromada - saksofon,   Sebastian Sołdrzyński - trąbka.    

 

  

Gangowi Olsena pomimo ogromnego potencjału nigdy nie udało się osiągnąć sukcesu na miarę
ich możliwości. Niestety zespół, który nie trafi pod skrzydła dużej i bogatej wytwórni z góry jest
skazany na porażkę bądź rolę grupy kultowej. Tak niestety było i chyba wciąż jest w tym
przypadku. Z zespołem współpracowała Karin Stanek, pojawił się Krzysztof Krawczyk i nic; brak
odpowiedniej promocji nie pozwala wypłynąć tym utalentowanym muzykom na szersze wody.

  

Właśnie takie zespoły jak Gang Olsena zasługują na sukces! Niebanalna muzyka, ciekawy
image i potencjał, którego inni mogą rudzianom tylko pozazdrościć. Niestety jesteśmy karmieni
szmirą i tandetą a na luksus posłuchania czegoś wartościowego stać tylko tych najbardziej
odpornych na dźwięki, którymi atakują nas stacje radiowe. To już się nie zmieni a za zespoły
pokroju Gangu Olsena pozostaje trzymać zaciśnięte kciuki i wierzyć, ze nie nastąpi chwila, w
której machną ręką i porzucą muzykę... --- rockarea.eu
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