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Drossel - To Znowu My (2013)

1. Zakochałem się w dziewczynie 2. Ja mam siłę ja mam moc 3. Kawalerskie łowy 4.
Jambolea 5. Ja opadam z sił 6. Ej ej szalej ze mną 7. Bez ciebie żyć nie umiem 8. Impreza
rozbierana 9. Byłaś snem 10. Melanż u Romka 11. Wszyscy razem złapmy się za ręce 12. W
każdą noc 13. Dla nich 14. Boso przez świat 15. Ja mam siłę ja mam moc (Extended mix)

Drossel to jeden ze stosunkowo młodych, ale i najbardziej obiecujących zespołów nurtu disco
polo. Ich historia sięga 2002 roku, kiedy to z inicjatywy braci Drossel, Tomasza (instrumenty
klawiszowe – wokal) oraz Krzysztofa ( instrumenty perkusyjne – wokal) została utworzona
formacja disco polo. Z czasem do zespołu dołączyła wokalistka Magda Drossel (żona
Tomka).Drossel to nie tylko zgrany zespół, to jednocześnie rodzina disco polo, która pochodzi
z niewielkiej miejscowości o nazwie Pelplin w województwie Pomorskim. Pierwotnie grupa
tworzyła pod pseudonimem artystycznym - BRACIA DROSSEL, nagrywając pod tą nazwą trzy
płyty demo. W 2007 wraz ze przekształceniami personalnymi ( dołączeniem do duetu pięknej
żony Tomka) uległa zmianie nazwa zespołu na Drossel. Pierwsze utwory nagrane w nowym
składzie, ukazały się na składance DISCO POLO NEW HITS vol. 2,3 i 4. Muzyka zespołu
powinna przypaść do gustu najbardziej zagorzałym fanom disco polo. Aranżacje wyróżnia duża
dawka pozytywnej energii w postaci wspaniałych tanecznych rytmów. Słuchając zespołu aż
chcę się wyjść na parkiet. Nowoczesne, a zarazem klasyczne, porywające melodie disco polo
wprawiają nogi w ruch. Zespół w swoim dorobku posiada wiele udanych koncertów. Co
najważniejsze artyści mają własny transport oraz sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający,
podróżują po całej Polsce i grają na dyskotekach i prywatnych imprezach
okolicznościowych.Obecnie grupa Drossel, stara się wypromować swoje piosenki w szerszym
gronie odbiorców disco polo. Często pojawiają się w rozgłośniach i portalach internetowych
poświęconych muzyce disco polo oraz grają niezliczoną ilość koncertów. Utalentowani muzycy
chcą wybić się z podziemia disco polo i wejść do elity tworzącej komercyjny rynek tego
popularnego stylu. Twórczość tego zespołu jest warta większej uwagi. --- disco-polo.pl
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