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Quo Vadis - Babel (2007)

  

    01. 21:37  02. Judasz  03. Dominus  04. I'm the Man  05. Ishrael  06. God  07. Satine  08.
Mia  09. Pax  10. Bojownik 2  11. Babel  12. Feniks    Sebastian "Borel" Górski - drums; 
Marcin "Cimas" Szeremeta - guitar;  Mateusz "Matek" Lazar - guitar;  Marcin "Baloo" Bal -
keyboards;  Tomasz "Skaya" Skuza - bass guitar, vocal  +  Olcia Rychter - prayer (05);  Piotruś
Szeremeta - prayer (05)    

 

  

Info wydawcy:

  

Zespół QUO VADIS istnieje od 1988 roku. Jest jednym z czołowych przedstawicieli polskiej
sceny "czadowej" uznanym i docenianym w kraju i za granicą. Wystąpił na wielu festiwalach
m.in. Metalmania '94, '95, Jarocin '89, '92, Przystanek Woodstock '95, '96, '97, '99 a także w
Kopenhadze na "It's Alive '94", gdzie był jedynym gościem zaproszonym z zagranicy, Rostocku,
Frankfurcie, Przystanek Chicago 2002.

  

QUO VADIS ma na swoim koncie sześć płyt długogrających: "Quo Vadis", "Politics", "Test
Draizea", "Uran", "Po" oraz "Król", które sprzedały się w łącznej liczbie około 100 tysięcy
egzemplarzy i otrzymały wiele pochlebnych recenzji w muzycznej prasie (Metal Hammer, Tylko
Rock, Brum, Super Expres i innych). Na płycie "Uran" gościnnie wystąpiła sama Mira
Kubasińska - legenda polskiego bitu.....

  

Przed laty firma Rock'n'roller udzieliła wsparcia metalowej formacji Quo Vadis wydając album
zatytułowany "Po". Od tamtej pory wiele się zmieniło ale stare nawyki pozostały. Do katalogu
Jimmy Jazz trafił najnowszy album szczecińskiej grupy znanej doskonale fanom metalu - choć
nie tylko bo zespół wziął udział w projekcie "Muzyka przeciwko rasizmowi" zamieszczając, na
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wydanej z tej okazji płycie, swoje nagrania, a wiele osób pamięta do dzisiaj ich koncertowe
wykonania m.in. coverów Ramones.

  

Dzisiaj kapela przeszła na nieco mroczniejsze pozycje niż przed laty nakłaniając Jimmy Jazz do
odwiedzenia piekła.... Zjazd w dół rozpoczyna się w dniu premiery albumu o tytule "Babel"
zawierającego 12 premierowych kawałków otrzymanych w mrocznym ale bardzo
energetycznym klimacie.... Doskonale zrealizowany materiał, monumentane brzmienie, klimat i
naszpikowane energią kompozycje to główne zalety tej płyty, której pełnego odkrycia nie
powinien sobie odmówić żaden szanujący się fan metalu. ---wsm.serpent.pl
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