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    01. Tak lubię (Radość pól truskawkowych) - 04:13  02. Biorca - 03:49  03. Wczoraj, inne -
03:50  04. Ta smutna - 04:26  05. Gabinety marzeń - 03:18  06. Ja (Moja twarz) - 05:05  07. Od
nowa - 03:43  08. Fear - 05:05  09. Wiem, że kłamiesz - 03:21  10. Ain`t Forget - 03:04  11.
Moja mafia - 03:27  12. Noce całe - 05:35    Andrzej "Piasek" Piaseczny - vocal;  Tomasz
Banaś - guitar;  Tomasz Bracichowicz - keyboards;  Marcin Korbacz - drums;  Paweł Nowak -
bass guitar;  Zdzisław Zioło - guitar  +  Piotr Bertling - cello;  Adam Korycki - saxophone;  Jan
Lewtak - violin;  Jerzy Szarecki - trumpet;  Mariusz Tondera - viola;  Piotr Witkowski - violin; 
Krzysztof Wojtyniak – trombon    

 

  

W lutym 1994 roku zespół podpisał kontrakt z wytwórnią ZIC ZAC, która w 1995 roky wydała
drugą płytę Mafii pt.: "Gabinety". Płyta zawiera repertuar dosyć mocny, czasem nawet
agresywny. Największymi przebojami stały się jednak ballady "Ja" oraz "Noce Całe", które
przez ponad sześć miesięcy nieprzerwanie były na pierwszych miejscach list przebojów i
wprowadziły MAFIĘ do czołówki polskich zespołów rockowych. "Gabinety" uzyskały w 1997
roku status złotej płyty. Do chwili obecnej sprzedało się ponad 100 000 egzemplarzy. SUKCES
MAFII: Największym sukcesem wydawniczym zespołu do tej pory była jednak trzecia płyta, pt.
"FM" z takimi przebojami jak: "W świetle Dnia", "Imię Deszczu", czy "Noc Za ścianą". Płyta
uzyskała miano "złotej" i "platynowej", a do dnia dzisiejszego sprzedało się ponad 150 000
egzemplarzy. Na zmianę muzyki i kształt artystyczny tej płyty wpłynęły pierwsze kompromisy
wynikające z udziału Piaska na płycie wydanej przez Roberta Chojnackiego. Dzięki
popularności piosenek Chojnackiego Piasek stał się postacią uwielbianą przez wielu młodych
ludzi. Grupa zagrała w tym czasie około 200 koncertów w kraju, kilka bardzo udanych w USA
(Chicago i Nowy Jork). Powstałe w tym czasie fankluby MAFII działają nieprzerwanie w wielu
miastach Polski i skupiają setki fanów, z którymi zespół utrzymuje stały kontakt. ---
mafiakielce.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

 1 / 2



Mafia - Gabinety (1995)

Written by bluelover
Monday, 05 September 2016 14:58 - 

  

yandex 4shared mega mediafire cloudmailru uplea ge.tt

  

 

  

back

  

 

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/gtUInPB0umHJ5
http://www.4shared.com/zip/oY1wQX2Tba/Mf-G95.html
https://mega.nz/#!t0YEzQzS!BHSFqrhL8xsiW4y9pGyBaXv5va-OOtu5XprnihxVl6o
http://www.mediafire.com/download/a78r9yfbi4w3xzs/Mf-G95.zip
https://cloud.mail.ru/public/KNQB/ppcDnWj3W
http://uplea.com/dl/22C0256ED812507
http://ge.tt/1pAB92e2
javascript:history.back();

