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Dżem - Muza (2010)

  

  
1. Koniecznie 
2. Partyzant 
3. Ani dużo, ani mało 
4. Bujam się 5. Wolności dni 
6. To wszystko co mam 
7. Do przodu 
8. Za to, że żyję             play
9. Leci muza                   play
10. Nie patrz tak na mnie 
11. Strach 
12. Szara mgła

Skład:
* Maciej Balcar – śpiew
* Janusz Borzucki – instrumenty klawiszowe
* Adam Otręba – gitara
* Beno Otręba – gitara basowa
* Jerzy Styczyński – gitara
* Zbigniew Szczerbiński – perkusja
  

 

  

Po długiej, ponad sześcioletniej przerwie, grupa Dżem powraca z nowym, studyjnym albumem,
zawierającym w pełni premierowy materiał - pierwszy, skomponowany i nagrany w obecnym
składzie zespołu. Utwory zostały nagrane „na setkę” podczas sesji, która odbyła się wiosną w
studiu Polskiego Radia Katowice. Miksy i mastering miały miejsce w Media Studio Piotra
„Dzikiego” Chancewicza w Warszawie , gdzie we współpracy z muzykami wszystkie dźwięki
zostały poddane długotrwałej, starannej obróbce, której efekty powinni docenić wszyscy fani
Dżemu.
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Płyta zawiera 12 rozbudowanych kompozycji – najdłuższa z nich trwa ponad 10 minut. Album
trafi do sklepów w wersji dwupłytowej, wzbogaconej o specjalnie zarejestrowane podczas
nagrań materiały multimedialne: zdjęcia, filmy oraz wywiady z muzykami i realizatorami.

  

Jest to drugi album grupy nagrany z Maciejem Balcarem jako wokalistą. Jest to także pierwsza
płyta zarejestrowana bez udziału zmarłego w 2005 roku klawiszowca Pawła Bergera. Muzyka
zastąpił Janusz Borzucki znany z występów w formacji Gang Olsena. Album promują utwory
"Do przodu" i "Szara mgła".
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