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    1. Litaj ptaszko (prolog) play  2. Litaj ptaszko play  3. Tepło play  4. Wiej play  5. Dewiat play 
6. Lżejszy play  7. Napraw play  8. All You Need is Love play  9. Bez boju play 10. Będę z Tobą
(Radio Edit) play  11. Pizno play  12. Nice (Epilog) play  13. Będę z Tobą play  14. Wiem, że nie
spisz    Igor Herbut – vocals  Piotrek ,,Rubens” Rubik – guitars  Piotr Walicki – keyboards 
Piotr Kołacz – bass  Tomasz ,,Harry” Waldowski – drums    

 

  

Zespołu LemON chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Zwycięzcy trzeciej edycji programu
Must be the music – tylko muzyka już na pierwszym castingu zrobili wielką furorę swoim
występem. Płyta LemON to debiutancki album wydany nakładem wytwórni EMI Music Poland.
W ciągu dwóch miesięcy zdobył status Złotej Płyty oraz uzyskał nominację do nagrody
Fryderyki 2013 w kategorii „Najlepszy debiut”.

  

Na krążku znajdziecie wszystko to, za co pokochali ich jurorzy, widzowie i fani: magiczne
kompozycje, naszpikowane emocjami teksty i porywający wokal. 15 niepowtarzalnych historii po
polsku, łemkowsku, ukraińsku i angielsku. W większości są to kompozycje autorskie, jednak na
płycie znalazły się także dwa wyjątkowe covery: przebój The Beatles All you need is love oraz
Bez boju ukraińskiego zespołu Okean Elzy. Oczywiście nie zabrakło także kultowych singli
Będę z Tobą i Napraw w dwóch alternatywnych wersjach oraz utworów z Must be the music.

  

Album LemON gwarantuje masę pozytywnych emocji w najpiękniejszych dźwiękach. Z
pewnością przypadnie do gustu każdemu, kto lubi połączenie charyzmatycznego wokalu z
drapieżnymi dźwiękami gitar i melodyjnymi smyczkami. Jak napisał Igor Herbut we wstępie
albumu „Kochajcie, czujcie, bierzcie co chcecie”. ---empik.com
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back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/QQme5xOL3KQiAG
https://www.4shared.com/zip/z13Suzhkei/LmN-L12.html
https://mega.nz/#!VjgjRTDR!ekzdtfiKzb9wWjR8qtRRo2gLyWVXyPqJVu_lmM4tBeg
http://www.mediafire.com/file/r45ij19rs91ygn7/LmN-L12.zip
https://ulozto.net/!OlkLYGWrwoIU/lmn-l12-zip
https://cloud.mail.ru/public/4vcp/6zs6p7Bci
javascript:history.back();

