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Skaldowie - Krywań Out of Poland (1999)

  

    1. Krywaniu, Krywaniu mój ty wysoki (A.Zieliński, trad.) 22.07   2. Góral (A.Zieliński,
M.Jaasne) 4.42   3. Jeśli kochasz (A.Zieliński, A.Jastrzębiec Kozłowski) 2.42   4. Gdzie mam
ciebie szukać (live) (A.Zieliński, E.Lipska) 5.11   5. Juhas zmarł (A.Zieliński, M.Jaasne) 4.32   6.
Krywań, Krywań (A.Zieliński, trad.) 19.53   7. Heidelbeeren (A.Zieliński, M.Jacobs) 5.32    
Andrzej Zieliński - śpiew, org.Hammonda, fortepian, Fender electric piano, syntezator   Jacek
Zieliński - śpiew, trąbka, skrzypce   Jerzy Tarsiński - gitary   Konrad Ratyński - gitara basowa,
śpiew   Jan Budziaszek - perkusja     Alternatywne wersje utworów z płyty "Krywań Krywań"  
Pochodzą one z LP:   "Skaldy" (Melodia 1972): 1,2,3   "Hello Nr 9" (Amiga 1975): 4   "Hello Nr
4" (Amiga 1972): 5 (live Neubrandenburg, 28.05.1975)   "Hello Nr 12" (Amiga 1973): 6   "Hello
Nr 10" (Amiga 1973): 7     Limitowana edycja 500 szt.    

 

  

W maju 1972 roku  po kilku latach przerwy grupa wchodzi do studia by nagrać materiał aż na
dwa longplay'e. Jednym z nich jest zrealizowany w nocy z 22 na 23 maja "Krywań, Krywań". W
roku 1973, utwory z tej płyty, zostały nagrane na nowo i ukazały się w dwu ościennych krajach,
NRD ( Niemiecka Republika Demokratyczna) i ZSRR(Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich).

  

Wersja "radziecka" w przeciwieństwie do polskiej była dłuższa (22:07). Płyta nie była pełnym
odpowiednikiem polskiego "Krywań, Krywań",  jako że zawierała również, wcześniej wydane
wielkie przeboje Skaldów. Miała więc charakter składanki. Należy dodać, że ukazała się ona w
kilku różniących się od siebie okładkach.

  

Natomiast niemiecka wytwórnia AMIGA wydająca serię  składanek pod tytułem "Hallo" ,
umieszcza na czwartym z koleji LP (LP "Hallo 4" 855334), utwór "Der Hirtenjunge ist gestorben"
nagrany w NRD, czyli "Jak Harnaś umierał" ("Juhas zmarł"). W rok póżniej 28.03.1973 r. na
kolejnej płycie, LP "Hallo 9" Amiga 855 339, pojawia sie kolejny utwór Skaldów. Jest to nagrany
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na żywo utwór "Gdzie mam ciebie szukać " trwający  pięć minut jedenaście sekund. Ten sam
utwór,  ale w wersji niemieckojęzycznej znależć można na kolejnym longplay'u, "Hallo 10"
Amiga  855 340  (orginalna nazwa niemiecka "Heidelberen"). Rok 1973 przynosi kolejną wersję 
suity "Krywaniu ..." na LP "Hallo 12" 855 342, w jeszcze innej wersji,  trwającej  19 minut 53
sekundy.

  

" Krywań ~ Out of Poland " to płyta tym bardziej godna uwagi, bo zawierająca utwory, wbrew
pozorom, bardzo trudno dostępne na rynku polskim.

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire cloudmailru uplea 
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