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Big Cyc - Jesteśmy najlepsi (2015)

01. Jesteśmy najlepsi - 03:14 02. Mam to gdzieś! - 02:34 03. Ja chcę leżeć - 03:32 04.
Słuchawki - 03:25 05. Nic mnie to nie obchodzi - 03:15 06. Lato w Afganistanie - 03:52 07.
Moc i gaz - 02:10 08. Nie, nie mogę spać - 03:12 09. Gówno na kole - 04:26 10. Gender song
- 03:16 11. Zegarek Putina - 04:05 12. Słoiki - 03:13 13. Tempelhoff - 03:53 14. eNuda 04:01 15. Uniwerek ja i ty - 03:43
Jacek "Dżej Dżej" Jedrzejak - bass guitar, vocal; Roman
"Piękny Roman" Lechowicz - guitar; Jarosław "Dżery" Lis- drums; Krzysztof Skiba - vocal Piotr
"Gadak" Stajdel - keyboards; Marek "Maras" Szajda - guitar

"Jesteśmy najlepsi" to nowa płyta zespołu Big Cyc, która w maju ukazała się nakładem
wrocławskiej wytwórni Lou & Rocked Boys, znanej z promowania ambitnej rockowej muzyki
spod znaku rocka, reggae, ska, punk.

"Jesteśmy najlepsi" to piętnasta płyta studyjna w dorobku zespołu, a licząc kompilacje typu "The
Best Of " z premierowymi piosenkami jako bonusami oraz płyty DVD, to dwudziesta. Płyta
została nagrana w katowickim MAQ Records Studio w kilku intensywnych sesjach na
przestrzeni 2014/ 2015. Zawiera 14 nowych piosenek, z których kilka znanych jest już z
teledysków publikowanych na You Tube takich jak "Zegarek Putina", "Koło", "Gender song" czy
"Lato w Afganistanie".

Obecnie płytę pilotuje piosenka tytułowa "Jesteśmy najlepsi" do której powstał teledysk z
udziałem takich sław sportu jak Otylia Jędrzejczak, Dariusz Michalczewski, Artur Siódmiak,
Adam Korol, Szymon Kołecki, Marcin Lijewski, Piotr Świerczewski i wielu innych mistrzów oraz
młodych sportowców, podopiecznych Fundacji Akademia Sportu Artura Siódmiaka.
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Piosenka i teledysk "Jesteśmy najlepsi" to wydarzenie o charakterze artystyczno-sportowym.
Utwór promuje sportową rywalizacje fair play, propaguje zdrowy styl życia i postawy
antyrasistowskie, krzewi ducha walki i optymizmu. Stanowi także zachętę do uprawiania sportu
przez młodzież szkolną unikającą lekcji WF. ---empik.com
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