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  CD1:  01. Jutro odnajde ciebie  02. Wszystko mi mowi, ze mnie ktos pokochal  03. Medytacje
wiejskiego listonosza  04. Cala jestes w skowronkach  05. Bas  06. Od wschodu do zachodu
slonca  07. Kroliczek  08. Kochali my, kochali  09. Wierniejsza od marzenia  10. Wieczor na
dworcu w Kansas City  11. Wszystkim zakochanym    CD2:  01. Krywaniu, Krywaniu  02.
Przesliczna wiolonczelistka  03. Nie caluj mnie pierwsza  04. Swiat caly z toba  05. Mieszkasz w
moim snie  06. W zoktych plomieniach lisci  07. Z kopyta kulig rwie  08. Ksiezyc we wlosy  09.
Szanujmy wspomnienia  10. Po sniegu, po koledzie  11. Ciemno tej nocy betlejemskiej bylo  12.
Bedzie koleda    Andrzej
Zieliński, Stanisław Deja – piano  +  Katrzyna Głoszkowska – cello  Jacek Zieliński – vocals,
violin    

 

  

Kompozycje Andrzeja Zielińskiego znane są chyba wszystkim, od ponad 40 lat niezmiennie
zachwycają miłośników Skaldów muzycznym kunsztem i urodą. Ten album stanowi zapis
akustycznego występu, który miał miejsce 4 grudnia 2007 r. w wypełnionym po brzegi Studio
S-5 Radia Kraków, gdzie przy fortepianach zasiedli: lider Skaldów - Andrzej Zieliński oraz
Stanisław Deja - pianista koncertujący między innymi z Krzysztofem Pendereckim. Duet
wspomogli swoim talentem: Jacek Zieliński (śpiew i skrzypce) oraz Katrzyna Głoszkowska
(wiolonczela). Oprócz znanych i lubianych przebojów, jak Króliczek, Prześliczna
wiolonczelistka, Cała jesteś w skowronkach czy Medytacje wiejskiego listonosza w programie
koncertu znalazła się też suita Krywaniu, Krywaniu - utwór z progresywnego okresu zespołu,
który nie był w całości wykonywany przez Skaldów od końca lat 70. Te dwa krążki archiwizują
magię tego grudniowego wieczoru, z którego publiczność wychodziła oczarowana, a krytycy nie
szczędzili pochwał pod adresem autorów przedwsięwzięcia. ---merlin.pl
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