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Bednarz, Beata - Zamieszkaj
ze mną
Cena

29,90 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

29 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DRCD 2302

Opis produktu
„Zamieszkaj ze mną” to jubileuszowy dziesiąty album Beaty Bednarz. Wokalistka swobodnie poruszająca się w wielu
gatunkach muzycznych, pokazuje nam siebie w nowej nie znanej dotąd odsłonie. Obdarzona niepowtarzalnym, zmysłowym,
ciepłym, a jednocześnie dynamicznym głosem zabiera nas nowymi kompozycjami do swojego kobiecego, pełnego przemyśleń
świata. Mądre teksty piosenek z nutą nostalgii i refleksji otulają, dając słuchaczowi chwilę zamyślenia, wzruszenie i wyciszenia.
Melodyjne piosenki pełne są akustycznych, naturalnych brzmień. To zaproszenie do pełnego emocji i uczuć świata dojrzałej
artystki i kobiety. Do współpracy Beata zaprosiła sprawdzony zespół Piotra Kominka, Ewę Alimowską i Dorotę Zaziąbło.
Muzyka, która intryguje i wciąga powstała dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi, muzyków i przyjaciół.
Recenzja Marka Niedźwieckiego:
Anioły są wśród nas. Jeden z nich śpiewa na tej płycie. Trzy lata temu Beata nagrała zjawiskowy album „Pasja miłości”.
Cudowny, ale w zasadzie wyłącznie na Wielki Tydzień, a może nawet tylko na Wielki Piątek? Od wtedy namawiałem Beatę na
„płytę cywilną”. Tak sobie ją określaliśmy. Trzymają Państwo w ręku spełnienie tego marzenia. Yes,yes,yes! A może po prostu
jest. Duża radość słuchania.
Beata ma niezwyczajną łatwość śpiewania. Kiedyś tak mogłem myśleć, pisać, mówić wyłącznie o Elli Fitzgerald. No i ma słuch
absolutny. W rozmowach z Artystką zawsze radziłem, żeby się trzymała Kominka, Piotra Kominka. Na szczęście posłuchała
mojej rady. Pasują do siebie. Uwielbiam „spaść na myśli dno”, i posłuchać piosenek w wykonaniu Beaty. Już nie tylko w Wielki
Piątek. Wielki,wspaniały, niepowtarzalny, nieomylny głos. Pani Głos!
Z tego albumu cieszę się pewnie nie mniej, niż sama Beata. Do zasłuchania namawia wielbiciel - Marek Niedźwiecki (Trójka)

Rok wydania: Maj 2012
Nośnik: CD
Styl muzyczny: Pop
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