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    1. Lothlorien  2. Pieśń Starego Lasu  3. Topielica  4. Droga Ku Walhalli  5. Król Gór  6.
Świątynia  7. Pani Jeziora  8. Pod Rozbrykanym Kucykiem  9. Leśne Licho  10. Bijatyka  11.
Zabij Trolla  12. Leśne Dicho    Agnieszka "Aga" Grala – vocals  Rafał "Ralphie" Grudziński –
guitar  Marcin "Asmo" Skowroński – guitar  Michał "Miero" Miernik – keyboards, vocals  Wiktor
"Ingvar" Żądło – bass  Mikołaj "Miki" Flis – drums, backing vocals  Ola "Shonhor" – backing
vocals    

 

  

5 marca 2016 roku jeden ze starszych zespołów polskiej sceny folkmetalowej – Leśne Licho –
wydał swoją debiutancką płytę pt. Pieśni Starego Lasu. Grupa w międzyczasie przeszła niemałą
rewolucję w składzie. Jak w chwili obecnej prezentuje się ich twórczość?

  

Album rozpoczyna klimatyczna piosenka zatytułowana Lothlórien. Nazwa ta pochodzi z
fikcyjnego świata, stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Piosenka pozwala słuchaczowi zagłębić
się w klimat płyty. Po przesłuchaniu intra domyśliłem się, że krążek będzie zróżnicowany.
Część piosenek ma bardzo wesoły klimat, w innych czuć nutkę tajemniczości, mistycyzmu.

  

Duże brawa należą się zespołowi za ustawienie kolejności piosenek. Album otwierają spokojne,
relaksujące utwory, jednak im dalej w las, tym bardziej zwiększa się tempo wszystkich
numerów. Przy wielu z nich słuchacz chętnie by potańczył. Płyta jest bardzo prosta i przyjemna
w odbiorze. Osoba słuchająca tego albumu powinna się dobrze bawić, co zresztą zapewne
przełoży się również na koncerty, na których będzie można z przyjemnością pośpiewać wraz z
zespołem i potańczyć z publiką. Do odbioru płyty jako materiału łatwego w odbiorze przyczynia
się też czas trwania albumu – 40 minut. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do Pieśni Starego
Lasu, dotyczy ostatniej (bonusowej) piosenki. Utwór ten został wykonany w formie techno.
Uważam to za niepotrzebny dodatek, ale doceniam poczucie humoru grupy.
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W lirykach albumu znajduje się wszystko, co w folk metalu jest najlepsze; od wikingów, przez
mitologię słowiańską aż do alkoholu, nie zabrakło również tekstów nawiązujących do mitologii
Tolkiena. Wokal w wykonaniu Agnieszki „Agi” Grali jest czysty i spokojny, zbliżony do wokalu
charakterystycznego dla gothic metalu. Taka barwa głosu idealnie pasuje do pierwszych
utworów tej płyty, jednak nawet w późniejszych,  bardziej skocznych utworach wokalistka
dawała radę. Stanowisko perkusisty przejął założyciel i były gitarzysta zespołu – Mikołaj „Miki”
Flis. Mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że „Miki” swoje zadanie wykonał na ocenę bardzo
dobrą, wykonując dość skomplikowane kompozycje. Gitary trzymają równy poziom, riffy są
dobre, lecz czasem brakowało mi jakiejś solówki. ---Jakub Bochenek, folkmetal.pl

  

 

  

Poland certainly has its share of amazing metal acts of all styles… of course Graveland and
Behemoth immediately come to mind on the heavier side. They certainly have folk metal
covered too with awesome acts like Morhana, Radogost amongst numerous others including
our 2015 debut album of the year winner in Merfolk. Now we come to the debut from Leśne
Licho with their full length “Piesni Starego Lasu” (“Songs of the Old Forest”) and they are
carrying the torch for possible debut album of the year for 2016.

  

This 6 piece released a demo way back in 2009 and have finally gotten around to getting a full
length done. While I guess I would call them folk metal, they don’t feature any folk
instrumentation of any kind…. vocals, guitars, bass, drums and keys. I could possibly call them
pagan metal but are not overly heavy like most pagan metal in my opinion to be that, so folk
metal it is. Closest relatable acts for me were Zaria and Brezno from Slovenia, Omut, Grai,
Dalriada and maybe some of the Birds Way project by Aleksey Solov’yev (ex-Alkonost)….
notice a connection? Yes all have female singers as does Leśne Licho in Aga at the helm. Her
voice is both commanding and inviting and is the highlight of Leśne Licho for me, the music is
good too, of course, being the straightforward pounding metal variety.

  

There are some interesting tunes here, example “Droga Ku Walhalli” (“The Road To Valhalla”) I
swear almost sounds like an 80s pop song with the keyboard being the main instrument in it.
“Pani Jeziora” (“Lady Of The Lake”) has some nice ethereal vocals going on. The rest of the
tracks are all good on here too, maybe not super adventurous in terms of style but definitely
solid.
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Decent production and mix make for a more enjoyable listen and thankfully this is better than
your average home made recording. Over 6 years in the making, Leśne Licho have put a
decent first offering together and congrats to that. Next album hopefully will be sooner rather
than later and I would like to see how they build upon this debut on a next release. A solid first
album. ---Jeff, folk-metal.nl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire cloudmailru uplea ge.tt
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