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(Dla tych którzy słuchali rocka, jazzu, mieli uż jeansy, nosili długie włosy i tylko ciągle czegoś
brakowało)

  

    1. Halina Frąckowiak i "ABC" - Oj, czekam, ja czekam  02. "Dżamble" - Sami  03. Studio
Jazzowe Polskiego Radia - Fantazja n/t trojaka  04. "Dżamble" - Nieobecność  05. Halina
Frąckowiak i "ABC" - Za dużo chcesz  06. "Stress" - Ciężką drogą  07. "Skaldowie" - Gdzie
mam ciebie szukać  08. "Skaldowie" - Jak znikający punkt  09. Orkiestra PR i TV w Katowicach
- Wśród pampasów  10. Orkiestra PR i TV w Łodzi - Bądź wieczorem w dyskotece  11. Big
Band Katowice - Hey, Man  12. Big Band Katowice - Madrox  13. Orkiestra Rozrywkowa PR i
TV - Życie na gorąco  14. Halina Frąckowiak - Małe jeziora    

 

  

Ósma płyta z serii Polskiej Nostalgii prezentuje rockowo-jazzowe oblicze lat 70-tych. To czas,
kiedy rock'n'roll dorósł i dla jazzu zaczął być artystycznym partnerem. Oba gatunki zaczęły się
przenikać i w sposób naturalny wygenerowały wiele znakomitych kompozycji oraz nagrań.
Takie zespoły jak ABC Andrzeja Nebeskiego i Dżamble to było coś! Miały ponadczasową
ekspresję i oryginalność, która bez wątpienia przetrwała próbę czasu. Słuchając dwóch
znakomitych nagrań Skaldów, oczywiście w dużo lepszych niż płytowe wersjach radiowych i
uwierzymy w skarby jakie jeszcze skrywa archiwum Polskiego Radia. Osobnym zjawiskiem były
w owym czasie Orkiestry Radiowe. Niestety dla większości kojarzone ze sztuką festiwalową,
która mocna ograniczała ich możliwości i zniekształcała obraz muzyczny. Dlatego na tej płycie 
przedstawiamy także radiowe big bandy w nagraniach, których ani w Opolu, ani w Sopocie
raczej nie można było usłyszeć. Na szczęście są nagrania, które przywołują nostalgię za
dobrym jazz-funkiem, dyskoteką i polskimi serialami. Prawdziwy rasowy vintage made in
Poland. --- sklep.polskieradio.pl
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