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    1. Afrykaniec  2. Żyd  3. Hip hop  4. Wydój mnie  5. Była  6. Robocik  7. Komunikacja  8. Bilet 
9. Tawerna  10. Wędzarnia  11. Nie mieszczę się w drzwi  12. Britpop  13. Gwiazdy  14.
Hektahy  15. Polak  16. Gówno na kapciu    Hipis – vocals  Ziggy – guitar  Kefir – keyboards 
Carlos – bass  Rudy – drums  +  Janusz "Plastuch" Dawidczyk - guitar (14)   Regina Rosłaniec -
Bavcevic - violin   Alex Krusznicki - tenor sax, clairnet   Marcin Kiełbaszewski - shakuhachi,
gong, koto  Bąku - trumpet  Krycha i "Tajny" – backing vocals    

 

  

Olsztyński zespół Łydka Grubasa pragnie przedstawić wszystkim swój skromny dorobek.
Debiutancka płyta, zatytułowana "Bąż Woa" miała wczoraj (21 marca) premierę. Muzyka to
wszystkie gatunki muzyczne w bardzo humorystycznym, żeby nie powiedzieć szyderczym,
wydaniu. Na albumie można posłuchać piosenek o dojeniu, byłych dziewczynach, polakach
mających pod zlewem śmietnik, kanarach ścinających głowy w autobusach, afrykańcach,
hip-hopowcach, żydach czy wreszcie zagubionych w życiu kolejarzach. Album powstał w pełni
niezależnie - nagrany został za własne środki, zebrane min. na koncertach, przez co stanowi
podziękowanie dla wszystkich fanów, którzy umożliwili jego powstanie przychodząc na występy
zespołu.

  

16 utworów, których listę znajdziecie poniżej, stanowi wybór najlepszych kawałków zespołu,
powstałych w ciągu ponad 10 lat działalności. Utwory w formacie MP3 są udostępnione
nieodpłatnie, nieco później ukaże się wersja CD. Płyta powstała w olsztyńskim Studiu X
(powstały tam ostatnie płyty min. Rootwater, Unsun, Riverside, Crystal Abyss), nad nagraniami
czuwali Szymon Czech i Marcin Kiełbaszewski. --- netfan.pl
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