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  CD 1 Królowa Dram    01. Początek - 00:56  02. Królowa dram - 03:05  03. To ja a nie inna -
03:12  04. Siebie zapytasz - 03:49  05. Melodia - 03:03  06. Szampan - 03:20  07. Łezki me -
03:09  08. Proszę - 00:27  09. Proszę pana - 02;55  10. Oto cała ja - 02:58  11. 2/10 - 02:56  12.
Sama - 03:11  13. Koniec - 00:46    CD 2 Final Edition CD    01. Piękno tej
niechcianej - 02:06  02. Cząstka - 04:10  03. Koronki - 03:51  04. Idź - 03:45  05. Solo - 02:35 
06. Aniołom szepnij to - 03:43  07. Pora roku zła - 03:02  08. Róże (demo w domu) - 04:29  09.
Projekt nieznajomy nie kłamie - 02:53  10. Invisible Dress (Live for Vevo DSCVR) - 02:59  11.
Bez słów - 03:08  12. Siebie zapytasz (Live for Vevo DSCVR) - 03:50  13. Szampan (Live for
Radio Muzo.FM) - 03:20  
   

 

  

Jeden z najpopularniejszych krążków roku 2020 - debiutancki album sanah „Królowa dram”
doczekał się swojej ostatecznej edycji. „Królowa dram (Fonal Edition)” to wydawnictwo
podsumowujące ten etap kariery artystki, który przyniósł takie radiowe hity jak „Szampan” i
„Melodia”, jak również uwielbiane przez fanów „Siebie Zapytasz”, „Proszę pana” czy „Solo”.

  

Po raz pierwszy na CD ukazują się tu niedostępne wcześniej: debiutancki singiel sanah „Bez
słów”, nagrane w domu demo „róże” i medley uwielbianego przez nią Dawida Podsiadło –
„projekt nieznajomy nie kłamie”, za który otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii
Najlepsze Nowe Wykonanie. Era „Królowej…” nie była by kompletna bez zapisu występów,
które w serwisie YouTube/Vevo osiągnęły prawdziwe rekordy popularności – akustyczny
„Szampan” dla Radia MUZO.FM i domowe wersje „Siebie zapytasz” i „Invisible Dress” (czyli
„Królowej dram” po angielsku) z sesji VEVO DSCVR at Home. Nie lada gratką dla fanów jest
też zupełnie nowa kompozycja studyjna – „Pora roku zła”. ---empik.com
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Królowa Dram to mocno eksperymentalny album. Na pewno jest powiewem świeżości w
polskim popie. Jako debiut młodziutkiej sanah wypada naprawdę przełomowo. Dzięki
ryzykownym tekstom oraz wpadającej w ucho muzyce postawiła sobie poprzeczkę bardzo
wysoko. Płyta jako całość jest genialna, jednak trochę przydługa i przy słuchaniu na raz może
lekko nużyć. Jednak pojedyncze utwory wypadają cudownie i trzymają światowy poziom. Nasz
rodzimy rynek muzyczny zyskał kolejny, mocny głos pokolenia. ---Kacper Pelo, allaboutmusic.pl

  

 

  

 

  

One of the most popular albums of 2020 - sanah's debut album "Królowa dram" has been finally
released. "Królowa dram (Final Edition)" is a release summarizing this stage of the artist's
career, which brought such radio hits as "Champagne" and "Melodia", as well as the fans'
adored "You Ask", "Sir" and "Solo".

  

For the first time, the previously unavailable CD appears here: sanah's debut single "Without
words", a home-recorded demo "Róża" and a medley of her adored Dawid Podsiadło - "project
stranger not lying", for which she was nominated for Fryderyk in the Best New Execution. The
era of "Queen ..." would not be complete without recording the performances that achieved real
popularity records on YouTube / Vevo - the acoustic "Champagne" for Radio MUZO.FM and the
home versions of "You ask yourself" and "Invisible Dress" (meaning "Królowej dram "In English)
from the VEVO DSCVR at Home session. A completely new studio composition - "Bad Season"
is also a real treat for fans. ---discogs.com

  

download (mp3 @320 kbs):
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https://disk.yandex.ru/d/7L1uuDqoZ72BPA
http://www.mediafire.com/file/qlt1z47u8wvs7vy/Sanah+-+Królowa+dram+(Final+Edition)--tBtJ--2020.zip/file
https://ulozto.net/file/BEorbXjzF24C/sanah-krolowa-dram-final-edition-tbtj-2020-zip
http://global-files.net/ynydl6
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