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    1. Był sobie mąż  Cezary Makiewicz  03:25    2. Takich chwil nam do życia potrzeba  Cezary
Makiewicz  04:29    3. Dalej...  Cezary Makiewicz  03:35     4. Dobra piosenka  Cezary
Makiewicz  03:36     5. Zdechł pies  Cezary Makiewicz  03:42     6. Sierpień  Cezary Makiewicz 
04:55     7. Jest szansa na następny raz  Cezary Makiewicz  02:59    8. Ballada o Jacku Sz. 
Cezary Makiewicz  03:25     9. Nasza klasa  Cezary Makiewicz  03:15     10. Jednym słowem 
Cezary Makiewicz  03:56     11. Bajraroad  Cezary Makiewicz  01:42    

 

  

Wokalista, gitarzysta, harmonijkarz ustny, kompozytor i autor tekstów. NJajbardziej znany za
sprawą piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”. Jego kompozycje to propozycja
innego spojrzenia na country. Nowoczesne aranżacje piosenek i świadome włączanie
elementów muzyki rock i pop, tworzą nową jakość na polskim rynku tego gatunku muzyki.

  

W latach 1988-95 był czołową postacią w najlepszym polskim zespole grającym muzykę
bluegrass Little Maggie. Zdobył główne nagrody w ogólnopolskim konkursie na piosenkę
inspirowaną muzyką country w 1997 roku za utwór „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.
Piosenka spodobała się nie tylko jury, ale również festiwalowej publiczności i szybko stała się
hymnem Pikniku Country w Mrągowie.

  

W tym samym roku powołał do życia zespół, z którym gra do dziś - Cezary Makiewicz &
Koltersi, proponującego dwa rodzaje programów muzycznych - pierwszy, autorski - to piosenki
przeplatane znanymi standardami country we własnych opowiadaniach. Drugi, komercyjny -
program, na który składają się znane przeboje takich wykonawców i zespołów jak Bryan
Adams, Bob Dylan, Pink Floyd oraz Rolling Stones. Zespół opracowuje znane i lubiane
piosenki, zwracając szczególną uwagę na staranne odtwarzanie oryginalnego brzmienia. ---
rmf.fm

 1 / 2



Cezary Makiewicz - Dobra piosenka (2012)

Written by bluelover
Wednesday, 13 September 2017 17:16 - 

  

download (mp3 @160 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru gett

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/irLjuEvh3MoNrV
https://www.4shared.com/zip/QYg5xsRqei/CzrMkwcz-DP12.html
https://mega.nz/#!kqg2HKgY!w9r2r8i8gaUYDvlLyntTOHzyppmLdAzmfEqxhP1PsAU
https://www.mediafire.com/file/qstx8qhhrs3fdni/CzrMkwcz-DP12.zip
https://ulozto.net/!TBFh3fG20JaW/czrmkwcz-dp12-zip
https://cloud.mail.ru/public/De5j/cmSFdGekU
http://ge.tt/6nftRVm2
javascript:history.back();

