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Grzegorz Turnau- Ksiezyc w Misce (2010)

  

    1. W muszelkach twoich dłoni (I)    2. Jak pięknie szata zdobi człowieka    3. Szalony Medyk  
 4. Pies    5. Raz i dwa    6. Kotek wziął skrzypce     7. Siedziały dwa ptaszki na głazie    8.
Kotek wziął skrzypce (II) instr.    9. Szedł czarodziej    10. Kotek wziął skrzypce (III)    11. Dni
wiosenne    12. Miły ranek    13. Co poczniemy z Tygryskiem?    14. Śnieg    15. Zrobimy sztorm
   16. Gdzie jesteś gwiazdo    17. Bo my delfiny...    18. Staś straszydło    19. Straszny
przypadek z parasolem    20. Księżyc w misce    21. W muszelkach Twoich dłoni (II)   
Muzycy:      Grzegorz Turnau – fortepian, śpiew, instrumenty klawiszowe      Magda
Steczkowska, Iza Ziółek – śpiew      Antosia T. – gość specjalny      Maryna Barfuss- flet     
Sławomir Berny – perkusja, instrumenty perkusyjne      Zdzisław Bogacz – fagot      Robert
Kubiszyn – kontrabas, gitara basowa      Jacek Królik – gitary      Mariusz Pędziałek – obój,
rożek angielski      Mirosław Płoski – waltornia      Beata Płoska – altówka      Michał Półtorak – I
skrzypce      Agata Półtorak – II skrzypce      Leszek Szczerba – klarnet, saksofony      Agata
Zając – wiolonczela    

 

  

"Księżyc w misce" - płyta w której zakochaliśmy się jako rodzina. To zbiór ciepłych, szalenie
pozytywnych, mądrych życiowo, dowcipnych utworów. Wspaniała muzyka. Nie jest podobna do
większości oferowanych na rynku płyt dla dzieci, ale zdecydowanie warto ją kupić. Zyskuje z
każdym kolejnym przesłuchaniem. --- Anita  Dominiewska, merlin.pl

  

 

  

Grzegorz Turnau jest jedynym artystą młodego pokolenia, który kontynuuje - w linii prostej -
wspaniałą tradycję krakowskiej piosenki literackiej, krocząc śladem artystów tej rangi, co Leszek
Długosz czy Marek Grechuta. Ale ten poeta, kompozytor, pianista i aranżer wypracował łatwo
rozpoznawalny, indywidualny styl, charakteryzujący się precyzją kompozycyjną i nienagannym,
eleganckim wykonawstwem, wyróżniającym się zwłaszcza w partiach wokalnych. Zespół
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Grzegorza Turnaua, obok wybijającej się sekcji smyczkowej, zwraca uwagę wyeksponowaną
partią oboju oraz wirtuozowskim akompaniamentem fortepianowym samego lidera. Obok
tekstów własnych artysta śpiewa wiersze starannie wybranych poetów, m.in. Michała
Zabłockiego (również reżysera teledysków), Ewy Lipskiej, Wiesława Dymnego i L. A.
Moczulskiego. ---empik.com
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