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Skaldowie – Cisza krzyczy - Live in Leningrad 1972 (2007)

  

  
01. Zapowiedź (1:08) 
02. Kolorowe szare dni (3:59) 
03. Juhas zmarł (4:34)                         play
04. Jeszcze kocham (2:26) 
05. Łagodne światło Twoich oczu (2:55) 
06. Dajcie mi snu godzinę cichą (4:40) 
07. Wolne są kwiaty na łące (1:18) 
08. Medytacje wiejskiego listonosza (2:45) 
09. Prześliczna wiolonczelistka (2:59) 
10. Angel (4:04) 
11. Wszystko mi mówi że mnie ktoś pokochał (2:21)     play
12. Krywaniu, Krywaniu (16:24) 
13. Wieczór na dworcu w Kansas City (2:13) 
14. Cisza krzyczy (7:08)

Line-up:
- Andrzej Zieliński / lead vocals, piano, Hammond organ
- Jacek Zieliński / lead vocals, violin, trumpet, percussion, guitar (10)
- Jan Budziaszek / drums
- Konrad Ratyński / bass, vocals, lead vocals (10)
- Jerzy Tarsiński / guitar

Recorded Live During the Concerts in Leningrad, Russia, in Autumn of 1972, 
on Amateur Tape Recorder with One Simple Microphone.
  

 

  

Płyta, na której znalazł się zapis koncertu, jaki Skaldowie zagrali w Leningradzie (ZSRR),
jesienią 1972 roku. Wśród utworów,  znalazły się trzy nagrania pochodzące z LP "Krywań,
Krywań". Są to: "Krywaniu, Krywaniu", "Juhas zmarł" i "Jeszcze kocham". Płytę  w formie
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http://www.box.net/shared/n3fya7q2q8
http://www.box.net/shared/edo2yb5m0l


Skaldowie – Cisza krzyczy - Live in Leningrad 1972 (2007)

Wpisany przez bluelover
Poniedziałek, 07 Marzec 2011 09:09 - Zmieniony Wtorek, 14 Czerwiec 2016 12:01

digipacku, pod tytułem: "Skaldowie-Cisza krzyczy-Leningrad 1972-an official live bootleg",
wydała firma Wydawnictwo 21  pod numerem: 21.017. Należy nadmienić, że płyta ta ukazała
się za zgodą członków zespołu. Trzeba również dodać, że inicjatorem wydania tej płyty, osobą
która była "spiritus movens" wszelakich działań w trakcie całego procesu wydawniczego, był
Maciek Kabata.
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