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Bjork – Volta        (One Little Indian) NA SKLADE CCA O 2 TÝŽDNE 

K spolupráci na šiestom štúdiovom albume si hudobná ikona a novátorka prizvala 
rozličných hudobníkov, ako Antony (Antony And The Johnsons ), Timbaland,  priekopník 
elektronickej hudby Mark Bell  (LFO, Warp), Konono No1 , experimentálna kapela z Konga, 
ktorá získala v 2006 BBC World Music Award, dychová sekcia islandských hudobníčok a 
tiež Min Xiao-Fen , hráč na čínsku lutnu “pipa”. Limitovaná edícia má špeciálny obal a 
obsahuje DVD s mixami v 5.1.  
Formát: CD / CD+DVD / 2LP  Cena:  590 / 750 / 890 
 
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur  (Ninja Tune)  NA SKLADE V PONDELOK 
Netrpezlivo očakávaná novinka vlajkovej lode Ninjov je geniálne dielo, ktoré posunulo 
kapelu na novú úroveň tvorby hudby. Synonymom tvorby kapely bol doteraz kinematický 
jazz. Ma Fleur je originálny, vyzretý album, presahujúci jazz, soul, filmovú hudbu, i svet 
Ninja Tune, ktorý túto hudbu priviedol na svetlo sveta. Album tvorí séria songov a tém, ktoré 
rozprávajú príbeh života, kde každý song je venovaný rôznemu obdobiu alebo udalosti v 
tomto príbehu. Limit.edícia je v pevnom obale a obsahuje sériu fotografií, ktoré 
spoluvytvárajú dokonalú koncepciu obrazu a hudby.    

Formát: CD / CD deluxe   CENA: 560  / 690   
 
Susumu Yokota (feat. Iva Bittová) – Wander Waltz    (Lo Recordings) 
Japonský hudobník Susumu Yokota neustále posúva svoje hranice a tento album nie je výnimkou. 
Inšpirovaný spoluprácou s charizmatickou vokalistkou Caroline Ross , Yokota pozval štyroch 
odlišných hudobníkov k nahraniu tohto ambiciózneho diela. Na albume sa okrem Rossovej podieľa 
v štyroch skladbách aj česká huslistka a speváčka Iva Bittová , japonská speváčka a módna ikona 
Kahimi Karie  a francúzsky DJ Alex From Tokyo. Yokota vytvára z nezvyčajných zvukov, efektov, 
spektrálnych hlasov a hlbokých beatov dômyselnú zvukovú sieť, ktorá kríži dub, folk, techno, 
gamelan, gitarovú raga, klasiku i avantgardu. 
Formát: CD   CENA: 550 
 
Susumu Yokota – Symbol    (Lo Recordings) 
Hudobné inovácie Yokotu nepoznajú hranice štýlov a obdivovateľov  mu získali obzvlášť jeho diela v 
oblasti elektronickej hudby. Jeho fanúšikmi sú i Thom Yorke, Philip Glass a Brian Eno. Symbol je 
majstrovské dielo, ktoré spája klasiku a ambient, world-beat a elektronickú hudbu. Yokota tu prerobil 
skladby Debussyho,Mahlera, Ravela a Čajkovského, dokonca Beethovena, ktorým dáva nový rozmer 
neuveriteľný hlas avantgardnej speváčky Meredith Monk, pretkaný prúdom syntezátora a elektroniky.  
Formát: CD   CENA: 490 
 

 
Dope Aviators - Product  (11 Fingers Records)   
Slovenská skupina Dope Aviators vznikla v roku 2004. V súčasnosti jej členovia žijú vo 
fínskom Tampere. Základ kapely tvoria Kasko (Martin Babušiak) a Emily (spev, texty), ktorú 
samotní Dope Aviators charakterizujú ako 'strange pop'. Treba dodať, že mimoriadne 
kvalitný a vyspelý. Podiel na perfektnom zvuku albumu má iste aj profesionálny mastering 
od Roberta Possa (ex Bands Of Susan, New York). 
Formát: CD   CENA: 300 
  
 
 

Animal Collective - Feels  (Fat Cat) 

Hoci zvuk tejto kapely je častokrát charakterizovaný ako psychedelický folk či noise rock, je 
ťažké ho presne definovať, pretože často experimentujú s rozličnými štýlmi a nápadmi. 
Každopádne patria medzi najosobitejšie a najoriginálnejšie znejúce kapely posledných 
rokov. A ak chcete predsa len nejaké prirovnanie, tak znejú občas ako skrížení The Arcade 
Fire s Caribou. Znejú skrátka fantasticky!  
Formát: CD   CENA: 590 
 

 
 

Lisa Germano – In The Maybe World              (Young God) 
Kolekcia songov pozoruhodnej  skladateľky, textárky,  
multiinštrumentalistky a  speváčky. Intímna, ušľachtilá hudba 
neuveriteľnej sily. Melódie sú osobné a aranžmány cielene spletité. 
Lisin hlas je mäkký, jemný a neuveriteľne pútavý. Jej hlas je unikátny a 
s ľahkosťou vyčnieva vo svete, kde je tak veľa umelcov akoby 
vyrobených podľa jednej šablóny.  
Formát: CD   CENA: 550 
 



 
Wibutee – Sweet Mental      (Sonne Disk) 

Spolu s Bugge Wesseltoftom a Nilsom Petterom Molværom je Wibutee už po celú dekádu 
číslo jedna nórskej elektrojazzovej scény. Po troch albumoch na Jazzland Recordings sa 
Wibutee rozhodli osamostatniť a založili vlastný label. Kapela teraz spája elektrojazzový 
prístup s viac organickým a bezprostredným výrazom a tvorí hudbu na pomedzí rocku, 
jazzu, elektroniky a popu. Podľa hudobnej kritiky je nový album jednoznačne ich najlepším. 
Môžeme tu počuť zvuky od Franka Zappu a Tortoise cez Plaid a Massive Attack, ale i 
Sufjana Stevensa, MEW či Rufusa Wainwrighta. Album vznikol v spolupráci s producentom 

Mike Hartungom (Jaga Jazzist). Hosťuje Anja Garbarek.    Formát: CD   CENA: 590 
 

 
V*A – Folk! But Not Folk   (Music For Dreams) 
19 kvalitných elektronických kúskov, pretavených do organických emócií. Perfektný výber: 
elektronická intenzita je kombinovaná s akustickou delikátnosťou, mäkkým soundom, sólo 
gitarami a pesničkárstvom a mieša nostalgické a melancholické emócie s elektronickými 
rozprávkami tak jemne, že počujete rásť trávu. Na kompilácii sa stretávajú talentovaní 
hudobníci a producenti Jose Gonzalez, Thomas Dybdahl, Kings Of Convenience, Kenneth 
Bager s Camillou Munck, Sebastian Tellier, Pettersen/Hess ai.   
Formát: CD   CENA: 590 
 

 
Beirut – Gulag Orkestar   (4AD / Ba Da Bing!) 
Hoci táto hudba znie ako celý balkánsky cigánsky orchester, ktorý hrá moderné songy 
rovnako ako clivé balady a úderné pochody, prvý album Beirut je v skutočnosti dielom 
jedného človeka - Zacha Condona, 19-ročného rodáka z Albuquerque, za pomoci Jeremyho 
Barnesa (Neutral Milk Hotel, A Hawk and a Hacksaw). Na tomto albume nie sú gitary; 
namiesto toho rohy, husle, čelá, ukulele, mandolíny, zvonkohry, bicie, tamburíny, kongá, 
organy, pianá, klarinety a akordeóny vôkol Condonovho hlbokého vokálu, ktorý sa hojdá vo 
východoeurópskych beatoch ako opitá 12-členná karnevalová kapela.  
Formát: CD   CENA: 550 

 
Antony And The Johnsons – Antony And The Johnsons (Secretly Canadian) 
Výnimočný newyorský umelec Antony Hogarty a reedícia jeho prvého albumu. Jeho piesne 
sú znepokojujúco krásne, naplnené smútkom. Piano, sláky, klarinet a harfa dopĺňajú 
Antonyho mocný hlas, tvoriac hlboký, plný sound. Antony získal za nasledujúci album I Am 
A Bird Now cenu Mercury. 
Formát: CD   CENA: 590 
 
 
 

Efterklang – Under The Giant Trees    (Leaf) 

Päť grandióznych skladieb, ktoré dánske zoskupenie zložilo pôvodne ako koncertné 
nahrávky, tvoria toto limitované a číslované vydanie novej EP. Citlivá, jemná a pokojná ale 
i naliehavá a energická hudba. Extra slákmi vypomáhajú členky islandského sláčikového 
kvarteta Amiina.  
Formát: CDM   CENA: 450 
 
 

 

 
Carla Bruni – No Promises                 (Naive) 
Druhý album bývalej supermodelky, dnes úspešnej šansoniérky taliansko-francúzskeho 
pôvodu. Zatiaľ čo debutový album naspievala vo francúzštine, nový album je celý spievaný 
po anglicky. Všetky piesne sú autorkine adaptácie básní zomrelých autorov (W.B.Yates, 
Emily Dickinson a i.). 
Formát: CD   CENA: 590 
 
 

 
Carla Bruni – Quelqu'Un M'a Dit       (Naive) 
Carla Bruni patrila v 90-tych rokoch k najlepšie plateným modelkám. Okrem toho sa 
preslávila svojimi vzťahmi s Mickom Jaggerom, Ericom Claptonom, Kevinom Costnerom atď 
atď. V roku 1998 opustila svet módy a od tej doby sa venuje hudbe.  
Debutový album bol vydaný v Európe a zožal veľký úspech. Akustické, intímne piesne z 
vlastnej tvorby Bruni sú pol na pol zmesou folku a francúzskeho šansónu.  
Formát: CD   CENA: 590 
 

 



 
Adrian Klumpes – Be Still              (Leaf) 
Sólový album klávesistu austrálskychTriosk tvoria klavírne skladby, minamilistické a 
introspektívne, no zároveň aj bohaté a intenzívne. Album disponuje širokou škálou emócií: 
pocity násilia, úľavy, osamelosti, bolesti a konečnosti sú integrálnou časťou tejto nahrávky. 
Debutový počin extrémne talentovaného skladateľa odráža jeho pátranie po pokoji v 
dnešnej hektickej dobe. 
Formát: CD   CENA: 590 

 
 

V*A - 20 Ways To Float Through Walls  – Skvelý výber za skvelú cenu!  
(Crammed) 
20-skladbová kompilácia Crammed Discs All Stars berie poslucháča na cestu alternatívou, 
elektronikou a nezápadnými zvukmi a predstavuje široké spektrum hudby, ktoré nájdeme v 
súčasnom katalógu tohto legendárneho vydavateľstva. Od Konono N°1/Congotronics k 
Bebel Gilberto cez Koçani Orkestar, Cibelle, Tunng vs Taraf de Haidouks, Tuxedomoon a 
mnohých ďalších, prekračujúcich žánre a kontinenty. 
Formát: CD   CENA: 350 
 
De Phazz – Days Of Twang     (Phazz-A-Delic) 
Harmonické hymny, spanilá samba, vyspelý pop i klubové tanečné kreácie, rock’n’roll 
krížený s ťažkými basmi, beatmi a loopmi, jazzové odtiene a relax – toto všetko 
v originálnom a vkusnom mixe ponúka šiesty album DJa, remixéra, producenta Pita 
Baumgartnera, ktorý stojí už 10 rokov za názvom De Phazz. Konceptuálny album je opäť 
bohatý na zaujímavých hostí. Ako hovorí klasik, hudba do tanca aj na počúvanie.  
Formát: 2CD   CENA: 590 
 
Stoner+Forss+Borg - The Lektor Tapes   (Hoob Jazz) 
Jazzové kvarteto The Stoner zažiarilo ako nová kométa na švédskej hudobnej oblohe. 
Forss, známy svojím úspešným debutom “Soulhack” a jeho kolega Borg (obaja Sonar 
Kollektiv) sú sú medzinárodne známi svojím extrémnymi beatmi, ovplyvnenými hip-hopom a 
zvukovými plochami, ktoré prichádzajú priamo z rozbitého sveta samplingu a recyklingu. 
Vynikajúci experiment na hranici medzi akustickým jazzom a elektronikou. 
Formát: CD   CENA: 550 
 

 

Sapporo Sound Motel - Musique Noir  (Phazz-A-Delic) 
Kapela Sapporo Sound Motel akoby vystúpila z niektorého zo slávnych filmov žánru „noir“. 
Nebyť elektronických beatov a breakov, ich hudba znie ako zadumaný melancholický 
komorný orchester. Fascinuje poslucháčov, a to nielen tých, ktorí preferujú tradičný jazz, 
rovnako ako „films noir“ fascinujú divákov. 
Formát: CD   CENA: 590 Sk  
 
 
 
 Sylvain Chauveau & Nocturno Ensemble – To The Bone (An Acoustic 
Tribute To Depeche Mode)          
Uznávaný francúzsky hudobník týmto albumom vysoko kvalitných a precítených akustických 
a elektroakustických cover verzií hitov skupiny Depeche Mode vyjadril poctu legendárnej 
kapele a jej skladateľovi Martina L. Goreovi.  
Formát: CD   CENA: 450 
 

 
Godspeed You! Black Emperor – Yanqui U.X.O.   (Constellation) 
Montrealskí GY!BE si získali celosvetové uznanie svojou epickou, inštrumentálnou hudbou a 
taktiež militantne anarchistickými postojmi. Hudbu charakterizuje dramaticky gradovaný štýl, 
kde gitary znejú ako sláky a sláky ako bombardujúce rakety. Na svojom zrejme poslednom 
albume sa dnes už neexistujúca kapela zamerala na priamočiary, intenzívny sound. Zatvorte 
oči a predstavte si pulzujúci život na Zemi tesne pred nukleárnou apokalypsou. A potom 
pomaly začínajú padať bomby...  
Formát: CD / LP  CENA: 590 / 650 

 
Budúce novinky:  
Stars Of The Lid, Brian McBride, Boduf Songs...  
Nové albumy zo Samadhi Sound: Nine Horses, Derek Ba iley,  David Toop 
Nový album FLUNK. A iné..   


