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    1. Śpiewać i grać  2. Ruda Lucille  3. Bracia w bluesie  4. Prośba  5. Blues wielkiego miasta 
6. Barman barmanko  7. Chiński Mur  8. To tak stało się nagle  9. Już chcę odejść stąd  10.
Dlaczego tak mnie traktujesz  11. Kręciłem się i wierciłem  12. Blues żebraczy  Ławeczka *    *
Utwór pod tytułem "Ławeczka" nie jest na tej płycie zindeksowany, i zaczyna się po około 3'27
min.  wypełnionej ciszą przerwie, trwającej od końca utworu pt. "Blues żebraczy".  Utwór
"Ławeczka" nie jest też ujęty w opisie, na okładce płyty.    Tadeusz Bogucki - śpiew, gitara
akustyczna  Paweł Kanonowicz - gitara  Przemek Czaja - gitara  Jarosław Jaromi Drażewski -
śpiew (12), gitara, gopiyantra  Łukasz Rumpel - harmonijka  Bartek Boguś Bogucki - bas 
Krzysztof Sycz - perkusja  +  Sławek Piwowar - keyb. (4; 7; 9)  Andrzej Walus - keyb. (1; 10) 
Andrzej Brzeski - puzon (10)    

 

  

Zespół działa już ponad 12 lat na scenie bluesowej. Tworzą go dojrzali muzycy związani z
Wrocławiem i aglomeracją wrocławską.

  

Blues Menu – zawiązał się w październiku 1998 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocławia z
inicjatywy Tadeusza Boguckiego (wcześniej lider pilskich zespołów m.in. Krater i Bluesdorf
Orchestra – występ i nagroda na Festiwalu Rawa Blues) .

  

W karcie bluesowych dań obecnie serwowanych przez grupę przeważają utwory własne
(kompozycje Tadeusza Boguckiego), ale chętnie muzycy korzystają też z kanonu
blues&rockowych standardów. Ta linia muzyczna znalazła odzwierciedlenie na pierwszym
krążku formacji Za ścianą rodzi się blues (2004) recenzja nr 19 kwartalnika Twój Blues i drugim
Chiński Mur (2008) – recenzja w kwartalniku Twój Blues nr 36 (tam też obszerny wywiad z
liderem zespołu T. Boguckim). W przygotowaniu płyta Blues Menu – Na żywo (premiera
grudzień 2010). Utwór Blues Menu – „Już chcę odejść stąd” znalazł się na wydanej z okazji
Dnia Polskiego Bluesa 2010 kompilacji Made in Poland 2009 Polskiego Stowarzyszenia
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download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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