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Supersilent –  8   (Rune Grammofon)  
Helge Sten, Ståle Storløkken, Arve Henriksen a Jarle Vespestad oslávili 10 rokov svojho pôsobenia 
ako prelomového kvarteta svojím novým štúdiovým albumom po takmer piatich rokoch. Ich hudba 
žije v krajine nikoho medzi žánrami, niekde medzi rockom, elektronikou, jazzom a modernou 
kompozíciou. Áno, hovoríme kompozíciou, pretože nie sme ďaleko, ak pri počúvaní myslíme, že by 
to mohla byť kompozícia, hoci všetko je tu improvizované, ako to vždy u Supersilent bolo. V prípade 
”8” opäť inovovali samých seba, bádajúc na abstraktnejších a mysterióznejších chodníčkoch a 
končiac opäť raz ďalej od tradičných kategórií. Album produkoval Deathprod.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2067     EAN: 7033662020676  

 
 

Food – Molecular Gastronomy      (Rune Grammofon)  

Piaty album nórskej kapely Food, pôsobiacej teraz ako duo Iain Ballamy a Thomas Strønen, 
nahrával Jeremy Cox počas dvoch rokov, mixoval Ashley Slater, ktorý tiež v troch skladbách 
spolupracuje. Maria Kannegaard hrá v piatich skladbách na Fender Rhodes. Väčšina ich 
predchádzajúcej tvorby bola skôr komponovaná, zatiaľ čo nový album je zväčša improvizovaný, 
čiastočne na spôsob Strønenovho ďalšieho dua Humcrush. Vzhľadom na aktuálnu zostavu a nový 
prístup je prirodzené, že Ballamy, nepochybne jeden z najlepších britských saxofonistov svojej 
generácie, dostáva viac priestoru pre svoju excelentnú hru.  Napokon, Molecular Gastronomy je 
skvele znejúci album! 
Formát: CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2069   EAN: 7033662020690 

 
Susanna – Sonata Mix Dwarf Cosmos      (Rune Grammofon)  
Na svoj sólový debut Susanna Wallumrød zložila 12 mimoriadne osobných songov, ktoré vytvárajú 
tento krásny album. V tejto rýchlej a nepokojnej dobe instantnej zábavy je zriedkavým potešením byť 
svedkom, že mladá, talentovaná speváčka a skladateľka pracuje do takej miery mimo trendov a 
módy. Susanna: spev, klavír, gitara. Hostia: Christian Wallumrød (klavír), partner z Magical 
Orchestra Morten Qvenild (klavír, syntezátor), líder kapely Big Bang Øystein Greni (gitara), Ola 
Fløttum (gitara) z kapely The White Birch, Pål Hausken (bicie) z kapely In The Country, Helge Sten 
(gitara, melotrón), Ingebrigt Håker Flaten (basa), Barbara Buchholz (teremin) a Giovanna Pessi 
(harfa).  Album produkoval Deathprod. 
Formát: CD  Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2066  EAN:  7033662020669 
 

V/A –  11 Fingers Records Sampler  (11 Fingers) 

Táto CD kompilácia obsahuje kolekciu čerstvého materiálu od hudobných projektov združených 
okolo sympatického slovenského vydavateľstva 11 Fingers, ktoré operuje z fínskeho Tampere a z 
Prahy. Disk prináša výber nových a zaujímavych projektov zo slovenskej elektronickej scény spolu s 
špeciálnymi príspevkami od hudobníkov z Veľkej Británie, Spojených štátov a Fínska od Dope 
Aviators, Angakkut, Rentip, Poo, Sandozz, Blue M a ďalších z komunity jedenásťprstých.  
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: CD11F03    EAN: 
 
 
 

Karaoke Tundra & DJ Spinhandz –  Kačica s hlavou tigra   (Artattack) 

Konceptuálny mixtape Karaoke Tundru a DJ Spinhandz.a s názvom Kačica s hlavou tigra vyšiel 
11.12.2007 na značke ArtAttack v limitovanom náklade 1000ks. K dnešnému dňu je v obehu 
posledných cca 200ks. Okrem netradičných beatov, prekvapujúcich blendov, mash-upov, 
turntablismu a osobitého humoru sa môžete tešiť na exkluzívnych hosti nielen na mikrofóne (Supa, 
Lyrik, Peťo Tázok, Monika Načeva, Strapo, Gulos Potrok, Idea, Berezin, Kaidžas, Sedláci ...), ale aj 
za gramcami (Opia, Vec, Lucco, Maztah, Hlavolam, AKA) a mašinkami (Abe, DTonate, Masaka) ... 
Formát: CD   Cena: 200 Sk 
Kat.č.: 1609C0748   EAN: 
 
Jóhann Jóhannsson –  IBM 1401, Users Manual   (4AD) 
„Keď počítače budú tak zdokonalené, že budú môcť napodobniť vedomie v takej miere, aby nás 
presvedčili o svojej ľudskosti, potom – ako naši mechanickí potomkovia - budú od nás, ich 
stvoriteľov, žiadať o uznanie. A keď ten moment príde, kto sme my, aby sme im upreli status 
cítiacich bytostí?“ (Jóhann Jóhannsson) 
J. Jóhannsson je islandský hudobník, skladateľ, producent a aktívny člen islandskej nekonformnej 
umeleckej komunity Kitchen Motors v Reykjavíku. Album „IBM 1401, A User’s Manual“ je založený 
na skutočnom príbehu prvého počítača, ktorý sa dostal na Island v roku 1956. Jóhannssonov otec, 
jeden z hlavných inžinierov, ktorí mali tú česť pracovať s elektrónkovým počítačom IBM 1401, 
objavil, že elektromagnetické vlny vysielané počítačom sa dajú transformovať do jednoduchých 

melódií, ktoré popri práci začal nahrávať na cievkový magnetofón. Takýmto spôsobom bol IBM 1401 naučený „spievať“ a 
operátori ho tak obohatili o ľudskú vlastnosť, s ktorou sa vtedy vôbec nerátalo. Vzťah medzi počítačom a operátormi zašiel tak 
ďaleko, že v roku 1971, keď sa IBM 1401 vrátil z opravovne, nebol jednoducho vyhodený na smetisko, ale personál mu pripravil 
pohrebný obrad. 



Melódia, ktorú „spieva“ počítač, je zoslučkovaná pasáž zo starej islandskej hymny, na ktorú bol naprogramovaný. Jóhannsson 
doplnil tieto melodické textúry sláčikovým kvartetom v spolupráci s islandskou tanečníčkou a choreografkou Ernou Ómarsdóttir 
ako doprovod k tanečnému predstaveniu. Pre albumovú verziu Jóhannsson prepracoval pôvodnú hudbu, sláky nahral s 60-
členným orchestrom a otcovu nahrávku „spievajúceho počítača“ doplnil ešte subtílnou elektronikou. 
Formát: CD  Cena: 590 Sk 
Kat.č.: CAD2609CD EAN:  652637260922 

 
Scott Walker – And Who Shall Go To The Ball, And What Shall Go To Th e Ball?  (4AD)  

Legendárny bard Scott Walker skomponoval toto avantgardné minidielo v roku 2006 ako 
sprievodnú hudbu pre londýnsky tanečný súbor CandoCo. 4 dejstvá v rozpätí necelých 25 
minút. 2 odlišné otázky z názvu albumu sú plné úzkosti a tajomstva. Temné teritórium plné 
existenciálneho strachu, zlovestného až industriálneho bzučania a pulzujúceho napätia. 
Sláky, znejúce ako démonický orchester a saxofóny, pripomínajúce rozzúrené osy, sa 
zlievajú do jednej monumentálnej, chaotickej symfónie. Nádherný digipak s artworkom 
Vaughana Olivera a Chrisa Bigga. Klenot pre všetkých obdivovateľov labelu 4AD a 
avantgardnej hudby. 

Formát: CD  Cena: 550 Sk 
Kat.č.: TAD2731CD EAN: 652637273120  
 

Sixtoo –  Jackals And Vipers In Envy Of Man  (Ninja Tune)  
Montrealský Sixtoo debutoval na labeli Ninja Tune nahrávkou „Chewing On Glass And Other Miracle 
Cures“. Odvtedy stihol skomponovať soundtrack pre film „Next: A Primer On Urban Painting“, 
spolupracoval s Norsolou z Godspeed! You Black Emperor na spoločnom projekte, vytvoril grafický 
dizajn pre label Bully a nahral mini CD, ktoré vyšlo spolu s knihou od graffiti umelca menom Other. 
Jeho diskografia je roztrúsená po viacerých labeloch, okrem Ninja Tune ešte Anticon, Mush, Vertical 
Form, Endemik, Bully a 6 Months. Hoci Sixtoo má výborné renomé najmä ako MC, nový album 
„Jackals And Vipers In Envy Of Man“ jasne ukazuje aj jeho štúdiové majstrovstvo. Sixtoo 
skompiloval časti svojich živých setov, kompletne ich prepracoval a výsledok je úžasný! Zbesilosť 
bicieho automatu sa tu dopĺňa s temnými melódiami synťákov a celkový sound trinástich piesní bez 

názvu je presne taký, ako by ste očakávali: agresívny, priestorový, hlboký, komplexný a hlavne tvrdý ako klinec!   
Formát: CD   Cena: 590  Sk 
Kat.č.: ZENCD137 EAN:   

 
V/A –  Well Deep  (Ninja Tune / Big Dada)  
Label Big Dada je ťahúňom a inovátorom v oblasti hip-hopovej hudby už desať rokov. K tomuto 
výročiu pripravil výberové 2CD a DVD, ktoré je artefaktom mapujúcim históriu a filozofiu 
vydavateľstva. Začiatky Big Dada sa datujú do obdobia druhej polovice 90-tych rokov, keď sa 
vtedajší hudobný žurnalista Will Ashon s pomocou Petera Quickea (šéf Ninja Tune) rozhodol založiť 
nezávislé vydavateľstvo orientujúce sa striktne len na hip hop. Ashon, silne ovplyvnený najmä hip-
hopovou scénou v LA a NYC, mienil vytvoriť domov pre dobrodružné a priekopnícke typy, 
neorientujúc sa za každú cenu na vytváranie hitov. Kľúčové postavy Big Dada: Will Ashon, Juice 
Aleem, Roots Manuva, Ty, Mike Ladd, TTC, cLOUDDEAD, Diplo, Infinite Livez, Spank Rock, Wiley... 
Formát: 2CD / DVD  Cena: 590 / 650 Sk 
Kat.č.: BDCD100 / BDDV100 EAN:  5021392100821 /  5021392100838 
 
Fanfara Tirana – Albanian Wedding - Brass Explosion    (Piranha)  

Albánska dychová a tanečná kapela  s oduševnením a elánom prináša čerstvé a vzrušujúcé 
spojenie so starodávnou vášnivou hudbou Albánie. Najlepší hudobníci z Tirany v tíme so speváckym 
veteránom Hysni Zelom miešajú piesne hrdinov a smutných milencov s elegantnými tancami a  
ohnivými sólami v zvučnom mixe stálej tradície a optimizmu 21. storočia.  
"Z Albánska prichádza úžasná dychová kapela, ktorá dobyje Európu..." - La Repubblica, Rím 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: PIR2116   EAN: 826863211625 
 
 
Boban Markovic Orkestar – Go Marko Go!    (Piranha)  

Nekorunovaný kráľ balkánskej dychovky Boban Marković so svojím orchestrom vydáva prvý album, 
pri ktorom dostal voľnú ruku v štúdiu jeho mladý syn Marko. Tejto príležitosti sa Marko chopil s 
veľkou chuťou. Kapela je stále najlepšou balkánskou dychovkou a s Markom pri kormidle ide novým 
smerom, pričom zachováva reputáciu kapely ako inovátorov, ktorí si voľne a celkom prirodzene 
prisvojujú latino, jazz, funk a iné medzinárodné vplyvy, zapracúvajú ich do časom overeného 
tradičného rámca a prinášajú svetu tradície a späť domov svet. Ako otec, tak i syn.  
Na CD nájdete i videoklip. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: PIR2121   EAN:  826863212127 

 
 

Predchádzajúce novinky: 
 



David Sylvian – When Loud Weather Buffeted Naoshima  
(Samadhi Sound) 
Prekrásna kompozícia Davida Sylviana bola súčasťou výstavy na japonskom ostrove 
Naoshima. Podľa Sylvianových slov je táto kompozícia miestne špecifická, pretože 
podľa neho nie je skutočne úplná, kým sa do počúvania nezakomponujú zvuky dedinky 
Honmura. A tak do samotnej štúdiovej nahrávky pri finálnom mixovaní včlenil niektoré 
zvuky z ostrova. V nahrávke nájdeme zaujímavé interpretácie v rôznych 
nepredvídateľných kontextoch i vďaka spolupracujúcim hudobníkom: Clive Bell, 
Christian Fennesz, Arve Henriksen, Akira Rabelais. 

Formát: CD  Cena: 590 Sk 
Kat.č.: SS011  EAN:  

 
Steve Jansen –  Slope (Samadhi Sound)  
Steve Jansen je známy ako muž s kamennou tvárou, ktorý sa nikdy neusmieva, ale mlčky sa 
koncentruje na vyjadrenie štruktúry, precíznosť a jemný dôvtip svojej hudby. Na jeho albume na nás 
dýchne akési jemné, tlmené napätie, ktoré je základom praskavých  rytmov a a spletitého 
programovania, kým sentiment jeho piesní vykresľujú špecifické vokály, ktorých sa na albume 
stretáva hneď niekoľko: Tim Elsenburg (Sweet Billy Pilgrim), Thomas Feiner,  Anja Garbarek ,  indie-
folk-popová švédska speváčka Nina Kinert, Stevov brat a dlhoročný spolupracovník David Sylvian , 
Joan Wasser (Joan As Police Woman) a Theo Travis s jeho dychvyrážajúcim saxofónom. Hudobný 
skvost,  o design ktorého sa opäť postaral Chris Bigg.  
Formát: CD    Cena: 590  Sk 
 Kat.č.: SS012     EAN:   

 
Gavin Bryars/Philip Jeck/Alter Ego –  The Sinking O f Titanic (Touch)  
Táto verzia pôvodného rovnomenného Bryarsovho diela bola nahrávaná na 49. Medzinárodnom 
festivale súčasnej hudby na Bienále v Benátkach v 2005. Bryars ho zložil v r. 1969 ako reakciu na 
posledné momenty osudnej plavby, keď sa Titanic potápal a na palube hrala kapela. Podľa svedkov, 
ktorí katastrofu prežili, hudba, ktorú kapela v osudných momentoch hrala, bola episkopálna hymna 
"Jeseň", ktorá tvorí základ Bryarsovej kompozície. Na tejto nahrávke autora (ktorý tu hrá na 
kontrabas) doprevádza experimentálny turntablista Philip Jeck a taliansky ansámbel Alter Ego a 
výsledkom je nepochybne najúžasnejšia verzia tejto kompozície. Jedinečný štýl a zručnosť Philipa 
Jecka zapadajú ako posledný kúsok skladačky a jeho motívy a praskoty prechádzajú do stavby 
nahrávky, ako by tam boli odjakživa. Alter Ego vytvárajú mágiu vnášaním zvukov fľaší, 
magnetofónov a laptopov ako doplnku ku klasickým slákovým, dychovým a perkusívnym nástrojom. 
Zvuky splývajú dokopy a vytvárajú hmlu harmónie a spomienky, prefektne uchopujú témy, ktoré 
Bryars zamýšľal v prvom rade vyjadriť. 'The Sinking of the Titanic', podobne ako 'The Disintegration 

Loops' Williama Basinského je trpezlivá, nadčasová hudba, ktorej nevýslovnú krásu je takmer nemožné popísať. Jedinečná, 
dokonalá a naprosto zásadná hudba.  
Formát: CD    Cena: 590  Sk 
Kat.č.: TONE34    EAN:   

 
Little Annie –  Songs From The Coalmine Canary (Durtro Jnana)  
Little Annie aka Annie Anxiety aka Annie Bandez je speváčka, textárka, multimediálna umelkyňa a 
postmoderná kráľovná kabaretu s dlhou a eklektickou kariérou. Album "Songs From the Coalmine 
Canary" má 10 nových songov s bohatou inštrumentáciou a odzbrojujúcimi textami, ktoré vytvorila 
Annie s výpomocou Antonyho (and the Johnsons) a Joe Budenholzera (Backworld/Small 
Creatures). Na albume sa ďalej podieľajú Paul Wallfisch, Todd Cohen, Paul Geluso, and Maxim 
Moston.  
Formát: CD    Cena: 590  Sk 
Kat.č.: SS012     EAN:   
 
 

Current 93 – Inmost Light       (Durtro Jnana)  

Reedícia jedného z najhodnotnejších projektov Current 93. V čase nahrávania kapelu tvorili: David 
Tibet, Steven Stapleton, Michael Cashmore a Joolie Wood plus hostia: Nick Cave, Jhonn Balance 
(Coil), Andria Degens (Pantaleimon) a Shirley Collins. Trilógia našla inšpiráciu v dielach 
vizionárskeho maliara Louisa Waina a kultovej postavy, spisovateľa Thomasa Ligottho (ktorému je 
venovaná jedna skladba). V podaní Current 93 sa tradičná uspávanka z názvu albumu premení na 
explozívny príval horkosladkých spomienok z detstva a apokalyptických proroctiev.  Hudobný 
doprovod k Tibetovým rozprávaniam tvoria kaleidoskopické kompozície s použitím 12-strunovej 
gitary, piana, slákové aranžmány, flauty, zvončeky, silné temné drones, detské hlasy a extatické 
recitácie. Tri dejstvá Inmost Light vytvárajú extrémne silný a dojímavý poslucháčsky zážitok.  

Formát: 3CDdigipak  Cena: 990  Sk 
Kat.č.: DJ033   EAN:  

 

Tuxedomoon – 77o7 tm [Limited Edition 3CD+DVD Box]   (Crammed Discs) 
Nový album Tuxedomoon Vapour Trails  vychádza zhodou okolností v roku 30-teho výročia vzniku 
kapely. Pri tejto príležitosti kapela vydáva aj limitovaný 3CD+DVD box, v ktorom nájdeme nový 
album spolu s CD predtým nevydaných archívnych nahrávok, DVD so 160 minútami raritných alebo 
predtým nevydaných videí a živé CD nahrané začiatkom roku 2007. DVD pozostáva zo 7 sekcií, v 
rámci ktorých nájdeme dlhodobo nedostupný film Ghost Sonata , nevydanú sériu hudobných videí s 
názvom A Thousand Lives By Pictures , dokument z koncertných turné Mythical Puzzle a tiež 
štúdiové a koncertné video experimenty z prelomu '70s - '80s Jet Wave and Colorado Suite . 
Formát: 3CD+DVDbox  Cena: 990 Sk  



Kat.č.: CBOY1818  EAN:  876623005704 
 

Tuxedomoon –  Vapour Trail    (Crammed Discs) 

Tuxedomoon povstali z opojnej atmosféry postpunku v San Franciscu koncom 70-tych rokov. 
Ameriku vymenili neskôr za a stali sa popredným súborom avantgardnej scény. Súčasná zostava je: 
Steven Brown (vokály, klarinet, saxofón, klávesy), Peter Principle (basgitara, produkcia), Blaine L. 
Reininger (vokály, husle, gitara, laptop) a Luc Van Lieshout (trúbka). Vzhľadom na to, že členovia sú 
roztrúsení po celom svete (Brown žije v Mexiku, Principle v USA, Reininger v Grécku a Van Lieshout 
v Belgicku), ich hudbu veľmi dobre charakterizuje termín „post-national style“. Najnovší album 
„Vapour Trails“ predstavuje Tuxedomoon vo vrcholnej forme. Je to eklektická paleta viacerých štýlov 
a vplyvov s jasnou, vyzretou víziou a excelentnými inštrumentálnymi výkonmi. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
 Kat.č.: CBOY1616   EAN: 

 
V/A –  Not Alone  (Durtro Jnana)  
Tento limitovaný 5CD-box obsahuje hudbu, ktorá krížom krážom prekračuje akékoľvek obmedzenia 
a hranice žánrov. Drvivá väčšina 86 skladieb doteraz nebola vydaná a mnohé z nich vznikli 
špeciálne pre tento projekt, ktorého všetky zisky putujú na konto nadácie Lekári bez hraníc a ktorého 
kurátorom bol David Tibet (Current 93) a šéf vydavateľstva Jnana Mark Logan. V trackliste sú 
Current 93, Jim O’Rourke, Coil, Ghost, Hafler Trio, Marissa Nadler, Antony, Bonny Prince Billy, 
Vashti Bunyan, Alex Neilson & Richard Youngs, William Basinski, Jarboe, Devendra Banhart, Allen 
Ginsberg, Matmos, Six Organs of Admittance a mnoho mnoho mnoho ďalších zaujímavých 
hudobníkov. 
Formát: 5CDbox   Cena: 990 Sk  
Kat.č.: DJ1963     EAN:  621617535923 

 

Why? – Elephant Eyelash        (Anticon)  

Elephant Eyelash je excelentný nový album, opus jasných farieb, temných zákutí a 
neohrozených pohybov od producenta Yoni Wolfa (cLOUDDEAD). Počas šiestich rokov, 
odkedy Why? vystupuje ako sólový projekt, z neho Wolf vytvoril plne vyzretý band. Album 
nám servíruje dvanásť perfektne  porcovaných kúskov pestrého psych-rocku, folk-hopu a 
prazvláštneho popu, pričom Wolf balí groovy poháňané celým arzenálom nástrojov: gitary, 
gramce, piano, zvonkohra, bezpražcová gitara, hrnce, panvice atď.. :)  do nezabudnuteľnej 
lyrickej metaforiky. Pavement, Neutral Milk Hotel, krautrock či dub, všetko sa na tomto 
albume spája, je to mix plný protikladov, a práve vďaka nim je život taký návykový...   
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
Kat.č.: ABR0055CD  EAN: 655035505527  

 
Odd Nosdam – Level Live Wires (Limited 2CD Edition)     (Anticon)  

Odd Nosdam alias  David P. Madson (cLOUDDEAD) a jeho v poradí jeho štvrtý sólový album. 
Jeho albumy sú čím ďalej tým viac niečo viac než len hudba. Sú to kolekcie poviedok a scén bez 
slov, spletito utkané audioknihy, ktoré šumia výnimočnými zážitkami, prežitými očami a ušami 
mimoriadne ľudského elektrického kanála. Na albume sa podieľali viacerí Madsonovi priatelia: Chris 
Adams (Hood, Bracken), Jessica Bailiff, Dee Kesler z Thee More Shallows, Yoni Wolf (Why?) Tunde 
Adebimpe (TV On The Radio), a viacerí ďalší.  
Formát: 2CD    Cena: 590  Sk 
Kat.č.: ABR0074CD   EAN: 655035507422 

 
 
Midi Lidi – Čekání na robota   (X Production)  
Elektronický projekt MIDI LIDI vznikl jako světlá odnož temnějšího hudebního tělesa Krásný 
Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek ve spojení s video-kamarády z Fiume.  Hrají elektronickou 
hudbu ve svébytném stylovém mixu doprovázenou odsekávanými zpěvy českých textů. Midi persony 
jsou navíc známé v českém kulturním světě jako filmaři (Petr Marek - Láska shora 2002, Nebýt 
dnešní 2005, hudba k filmu Mistři), divadelní performeři (Prokop Holoubek a Petr Marek  - 
Dekadentní divadlo Beruška) a vizuální umělci (Filip Cenek, Magdalena Hrubá, Markéta Lisá, Jan 
Šrámek – aka VJ Kolouch). 
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: XP028   EAN:  8594056290284 

 
Opäť na sklade: 
 
Beirut – The Flying Club Cup CD 
Jessica Bailiff – Hour Of Trace CD 
Windy & Carl – Depths CD 
Lisa Gerrard – The Silver Tree CD  
Lisa Gerrard – The Best Of CD 
Dead Can Dance – Within The Realm Of A Dying Sun CD  
The Blonde Redhead – Misery Is A Butterfly CD 
Calla – Collisions CD 
Harold Budd –  La Bella Vista CD  



Brian Eno – Neroli CD  
Matmos – The Civil War CD  
Laurent Garnier – Cloud Making Machine CD  
V/A – Tibetan And Bhutanese Instrumental And Folk M usic .  .  .  .  .  .  .  . 
 
 

Fink –  Distance And Time        (Ninja Tune)  
Nový album mimoriadne talentovaného britského speváka, pesničkára a producenta Finna 
Greenhalla je výsledkom jeho frenetického koncertovania, popri ktorom stíhal písať aj nové piesne. 
S doprovodnou kapelou odohral stovky koncertov a na turné robil doprovod slávnym Zero 7. Album 
je ambiciózny a sofistikovaný a Fink vystupuje ako sebaistý autor a interpret a gitarista so svojským 
štýlom hry. Produkcie sa ujal Andy Barlow z Lamb. Nahrávka neobsahuje žiadne sample a využitie 
elektroniky je minimálne. Texty, servírované s vecnou úprimnosťou, sú stelesnením vyhasínajúcich 
uhlíkov nevydareného vzťahu. V prvom singli „This Is The Thing“  hovorí o rozpade vzťahu slovami, 
ktoré doslova sťahujú hrdlo:  „...veci, ktoré nás rozdeľujú, ma držia nažive / veci, ktoré ma držia 
nažive, ma držia v osamelosti...“ 

Formát: CD / LP      Cena: 590 / 640 Sk 
Kat.č.: ZENCD136 / ZEN136    EAN: 5021392477220 / 5021392477183 

 
Animal Collective –  Strawberry Jam  (Domino)  
„In medias res: Začínate čítať recenziu na jeden z najlepších albumov tohto roka. Čím si 
štvorica Animal Collective vyslúžila takúto chválu? Tym že v čase, keď všetky súčasné 
indie kapely znejú rovnako, nahrá niečo, čo prekračuje všetky škatuľky, čerpá z minulosti, 
no zároveň neznie staro a hoci nepatrí k radio-friendly interpretom, nie je ani pekelne 
náročnou záležitosťou. Animal Collective nemôžete nazvať elektronickým združením a už 
vôbec nie gitarovkou. Čím teda sú? Predovšetkým sami sebou. Jahodový džem je 
namiešaný najmä z chuti porušovať všetky pravidlá, ktoré sú v dnešnej populárnej hudbe 
nastolené. Nebudete tu počuť ani jedno sólo, žiadnu stavbu sloha-refrén-sloha-refrén. 

Namiesto toho dostanete zdravú infantilnosť, či úctu k minulosti a ľuďom ako Syd Barrett, ktorého zvukové hry 
neznejú smiešne ani po štyridsiatich rokoch..“ (z recenzie Borisa Filantropa na InMusic.sk)  
Formát: CD / 2LP   Cena: 550 / 640 Sk 
Kat.č.: WIGCD199 / WIGLP199  EAN:  5034202019923 / 503420219916 
 

 

Robert Wyatt –  Comicopera       (Domino)  
„Šesťdesiatnik Robert Wyatt, ktorý začínal v šesťdesiatych rokoch ako bubeník v kapele 
Soft Machine, už toho na svojom invalidnom vozíku preskákal viac než dosť. Na 
nahrávanie svojho nového albumu si tak mohol pozvať také rešpektované mená ako Brian 
Eno, Paul Weller (The Jam), Phil Manzanera (Roxy Music) a množstvo džezových 
muzikantov. Opera v troch dejstvách: Lost In Noise, The Here And The Now, Away With 
The Fairies obsahuje šestnásť naživo nahraných piesní, 
ktoré napriek pomalému tempu znejú strhujúco a ich dokonalosť spoločne s Wyattovým 
zvláštnym tenorom dokáže zamraziť.“ (z recenzie Mareka Vadasa). 

Formát: CD / 2LP    Cena: 550 / 640 Sk 
Kat.č.: WIGCD202 / WIGLP202  EAN: 5034202020226 / 5034202020219 
 

 

Efterklang - Parades       (Leaf)  

Druhý dlhohrajúci album osemčlenného dánskeho súboru vznikol po 18-mesačnom nahrávaní v 
spolupráci s takmer 30 hosťami vrátane sláčikového kvarteta (Islanďaniek Amina), dychového 
kvinteta a troch rôznych zborov. Na rozdiel od predchádzajúcich nahrávok sa kapela spoľahla menej 
na digitálne techniky a prešla na palácový zvuk nahrávaním vo veľkých priestoroch. Mixoval Darren 
Allison (ktorý pracoval na albumoch My Bloody Valentine - Loveless, či Spiritualized - Ladies and 
Gentlemen…) spolu s Madsom Brauerom z Efterklang. 
Formát: CD / LP    Cena: 550  Sk 
Kat.č.: BAY60CD / BAY60V  EAN: 843190006021 / 843190006014 

 
James Yorkston –  Roaring The Gospel  (Domino)  
James Yorkston patrí k utajeným klenotom britskej folkovej scény. Je obdarený jedinečným talentom 
a citom pre melódiu a náladu.  V poradí štvrtý album škótskeho pesničkára Jamesa Yorkstona na 
labeli Domino je kompilácia zostavená z EP nahráviek, zámorských rarít, coververzií a tradicionálov. 
Napriek tomu je to zrejme jeho najreprezentatívnejšia nahrávka. Pripomína nočnú historku, ktorá 
každým ďalším vyrozprávaním rastie do krásy a tajomna. Podobne ako na ostatných albumoch, aj tu 
ho podporuje doprovodná kapela The Athletes (vybavená bohatým arzenálom: akustická gitara, 
bendžo, buzuki, harmónium, fender rhodes, mandolína, ťahacia harmonika, klarinet, bubny...)  
Intímne Yorkstonove horko-sladké príbehy o láske, túžbe a pijatike reflektujú skôr výpovede starších 
keltských bardov typu Jacques Brel, Shane MacGowan alebo Bert Jansch než jeho súčasníkov.  

„Roaring The Gospel odkrýva Yorkstonov talent, hlboký ako banská šachta.“ (NME)  
Formát: CD   Cena: 550 Sk  
Kat.č.: WIGCD157  EAN:  5034202015727 

 
 



Sufjan Stevens –  Songs For Christmas  (Asthmatic Kitty)  
Túto kolekciu vianočných skladieb Sufjan Stevens nahral za posledných pár rokov ako darčeky pre 
priateľov a rodinu. V peknom darčekovom boxe nájdete 42 obľúbených vianočných piesní na 5 CD v 
podaní jedného z najuctievanejších pesničkárov planéty. V boxe nájdete aj 42-stranový booklet s 
originál vianočnou esejou Rickyho Moodyho, dve ďalšie eseje a poviedku od Sufjana, texty a akordy, 
plagát s rodinným portrétom a fotky. 
Formát: 5CDbox   Cena: 750 Sk  
Kat.č.: AST028CD  EAN:  656605602820 
 
 

Pram – Moving Frontier          (Domino)  

Pram vyniesli zo svojho birminghamského domova na svetlo sveta novú nahrávku po dlhých štyroch 
rokoch. Vďaka spojeniu eklektických hudobných myšlienok, netradičnej inštrumentácie (theremin, 
zvonkohra, citara, detský klavír, sklenené kladivo...) a širokej škále vplyvov a štýlov (astro jazz, dub, 
alternatívny rock, sci-fi hip hop...) kapela aj po 17 rokoch existencie znie stále sviežo a svojsky. 
Stredobodom jej hudby je hypnotický vokál Rosie Cuckston, ktorý spolu s tajomnými príbehmi 
zašifrovanými do textov, strašidelnými klávesami, bohatou dychovou sekciou vytvára unikátny zvuk 
Pram. 14 piesní ich prezentuje v doteraz najpresvedčivejšej a najpriamočiarejšej podobe.  
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: WIGCD203  EAN:  5034202020325 
 

V/A – Hallam Foe (Original Soundtrack) (Domino)  
Hudba k britskému filmu od režiséra Davida McKenzieho v hlavnej úlohe s Jamie Bellom 
(Billy Elliott), pochádza výlučne od interpretov z labelu Domino (Clinic, Sons & Daughters, 
Orange Juice, Hood, Psapp, James Yorkston, Juana Molina, Junior Boys, Movietone...}. 
Ťahákom soundtracku je exkluzívna skladba Franz Ferdinand 'Hallam Foe Dandelion 
Blow'. Film sa premietal i na MFF Bratislava.  
Formát: CD   Cena: 490 Sk 
Kat.č.: WIGCD191  EAN:  5034202019121 
 
 
V/A – Songs From Cam Archer's film Wild Tigers I Ha ve Known  
(Original Soundtrack)  (Durtro/Jnana) 
Táto krásna nahrávka vznikla ako soundtrack k filmu Cama Archera, ktorý je zodpovedný i za výber 
skladieb a bol spolu s Andriou Degens (Current 93) i jej producentom. 13-skladbová kolekcia 
obsahuje nevydané songy od týchto autorov: Djuna Bel, Pantaleimon, Anders & Woods a Emily Jane 
White. Okrem toho tu nájdeme songy, ktoré už v minulosti vyšli od Six Organs of Admittance a 
Current 93, a tiež songy od Nate Archera, ktoré vznikli exkluzívne pre tento film.  

Formát: CD   Cena: 550 Sk  
 Kat.č.: DJ023CD    EAN: 621617411227 
 

Modulate Collective – Modulate 5.1        (Headphone)  

Modulate Collective je multimediálne zoskupenie okolo Bobbyho Birda  (Higher 
Intelligence Agency, vydal 2 albumy s Biosphere). Modulate je kolekcia experimentálnych 
audiovizuálnych skladieb, ktoré skúmajú zvuk, farbu, tvar, neverbálne vyjadrenie,  cesty do 
vnútra mysle a vnímanie priestoru.  Spolupracujú: Chris Herbert (audiomateriál k Sunblind) 
a Kate Pemberton (videomateriál k Embroidery). Hudba je v  dvoch formátoch: 5.1 surround sound a 
stereo.  Video formát: DVD Pal 
Formát: DVD  Cena: 590 Sk 
Kat.č.: H005    

 
Oren Ambarchi – In The Pendulum‘s Embrace        (Touch)  

Austrálčan Ambarchi sa zameriava na skúmanie zvuku gitary. Kladie dôraz na harmóniu a 
rezonanciu, ktoré ho doviedli k pokojným, krehkým, drone-ambientným polohám. Jeho nový album je 
obohatený o harmoniku, sláky, zvony, klavír a perkusie, no stále je to typický a unikátny Ambarchiho 
rukopis. Ak predchádzajúce albumy signalizovali jeho skladateľský talent, tu sa rozvinul v plnej 
kráse. Tri dlhé kompozície prezentujú meditatívnu introspekciu pohybujúcu sa v temnejších 
zákutiach autorovej duše. 
Formát: CD    Cena: 590  Sk 
Kat.č.: TO78    EAN: 5027803147829 
 
KK Null – Fertile        (Touch)  

KK Null, vlastným menom Kazuyuki Kishino, je japonský skladateľ, gitarista, spevák, elektronický 
čarodej a mozog hard core zoskupenia Zeni Geva. Jeden z najpoprednejších predstaviteľov 
japonskej noise hudby a v širšom kontexte, jeden z najkultovejších experimentátorov od začiatku 80-
tych rokov. „Fertile“ je jeho prvá samostatná nahrávka pre anglický label Touch. Extrémny noise, 
kozmický maxi/minimalizmus, skreslené terénne nahrávky, ťažké industriálne beaty, niečo zasa znie 
ako keby Pan Sonic remixovali Merzbowa... Skvostná hudba! 
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
Kat.č.: TO74   EAN: 5027803147423 
 

 



Marhaug / Asheim – Grand Mutation        (Touch)  
Táto organová nahrávka sa zrodila v katedrále v Oslo, kde sa stretli dvaja hudobníci s rozdielnym 
backgroundom: Nils Henrik Asheim pracuje s polopauzami, jemnými technikami, ktoré vytvárajú 
viacvrstvové zvukové plochy vibrujúceho a nestáleho charakteru a taktiež s mohutným soundom 
organu. K vyjadrovacím prostriedkom Lasseho Marhauga patria predovšetkým sínusové oscilátory a 
generátory hluku. Zvukové skúšky, improvizácia a samotné nahrávanie vyústili do piatich 
štruktúrovaných trackov. 
Formát: CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: TONE30   EAN: 5027803903029 
 

 

Kora Et Le Mechanix – Lullaby For Liquid Pig          (Young God)  

Po vydaní debutu Excursin sa českí experimentátori Kora et le Mechanix rozhodli vyzvať niektorých 
českých a slovenských umelcov z alternatívnej scény na spoluprácu na ich remixovom albume. 
Výsledkom je unikátna kompilácia exkluzívnych remixov od 16 rôznych hudobníkov (Hypnotix, The 
Hermit & The Ferryman, Miou Miou, Blue M...), pokrývajúcich rôzne žánre: dub, chill out, click'n'cuts, 
drill'n'bass, elektronická a elektroakustická hudba, no najmä bádajúcich v experimentálnej oblasti 
ambientnej hudby. Tento konceptuálny remixový album vrele doporučujeme každému, kto má rád 
progresívnu a experimentálnu hudbu, plnú nových zvukov a nápadov.  
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: ERA2047-2   EAN:  8594048312475 
 
Tomáš Sloboda – Sounds Like This          (BlowBack)  

Debutový autorský album gitaristu a speváka Tomáša Slobodu (ex Le Payaco) obsahuje 6 
anglických a 4 slovenské skladby. Tomáš Sloboda je veľkým obdivovateľom hudby 60-70. 
rokov (Rolling Stones, Beatles, Kinks, Bowie, T-Rex, Bob Dylan…) a rovnako aj súčasných 
rockových kapiel (Queens Of The Stone Age, White Stripes, Libertines, Babyshambles…), 
čo je jasne počuteľné v jeho skladbách. Na albume sa prejavuje aj ako 
multiinštrumentalista (v niektorých skladbách hrá na všetky hudobné nástroje - gitary, 
perkusie a bicie, klavír, basgitara, sitár…) a zrelý producent. Charakteristickým rysom 
nahrávky je kvalitný zvuk. 

Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: R2330002-2-331  EAN:  8588003413994 

 
Živé kvety –  Bez konca          (Slnko)  

“Sila tohto, už piateho albumu kapely spočíva v dvoch veciach. Prvou sú tradične brilantné texty, 
ktoré sa neboja povedať pravdu o tunajšej realite. Dokonca ani skladba Daniel Tupý, ktorá sprvu 
zaváňala prvoplánovosťou, vo finálnej fáze taká nie je. Lucia Piussi sa nepúšťa do miest, o ktorých 
nemá čo povedať a preto je všetko veľmi ľahko uveriteľné.  
Druhá devíza je zvuková špinavosť. Zvuk Živých kvetov naživo a Živých kvetov z nahrávky je totiž 
rovnaký. Oproti minulosti v ňom nájdete menej punku a viac rockového pesničkárstva. Bez konca 
obsahuje presne to, čo aj ich minulé nahrávky – cit pre spevavé a úderné refrény, jednoduché, ale 
účinné melódie. Lenže na rozdiel od predchádzajúcich albumov nemá novinka žiadne viditeľne 
slabšie miesto. Všetky skladby pôsobia vyrovnane, priestor nedostala žiadna vata, nič čo by mohlo 

narušiť kvalitatívnu líniu.“ (z recenzie Borisa Filantropa na InMusic.sk) 
Formát: CD    Cena: 290 Sk 
Kat.č.: SR0020    EAN:  8588002826221 

 
Mahmoud Fadl – For Oriental Dancers        (Piranha)  

Rytmus orientálneho tanca bol vždy v centre mnohých hudobných aktivít majstra perkusionistu 
Mahmouda Fadla. Táto nahrávka je jeho osobný výber toho najlepšieho z obľúbených orientálnych 
tancov z jeho nahrávok arabskej klasickej hudby a trilógie Drummers Of The Nile, vrátane remakov a 
štyroch nových skladieb. Výsledok je cesta rôznymi štýlmi, od čisto perkusívnych k bohatým 
orchestrálnym, od prašných kútov ulice k plyšovým nočným klubom, vždy však zafarbená 
Mahmoudovým vlastným inovatívnym zmyslom.  
“Bubon a tanečník sú ako milenci, ako rodič a dieťa, ako brat a sestra. Komunikujú spolu nežnými 
slovami a gestami dôvernosti a blízkosti.” - Mahmoud Fadl 
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
 Kat.č.: YG35CD    EAN: 658457003527 
 
Murcof – Cosmos        (Leaf)  

Nový album hudobného skladateľa Fernanda Coronu je monumentálna kolekcia šiestich dlhých 
skladieb, skomponovaná výlučne z nahrávok živých nástrojov. Jeho predchádzajúci štýl 
komponovania zahŕňal izolované orchestrálne pasáže medzi mikrobeatmi, ktoré songu umožnili 
posúvať sa a mutovať v minimalistickom prostredí. Na novom albume sa posunul smerom k 
sofistikovanejšiemu spôsobu kompozície. Grandióznosť skladieb nám môže pripomenúť tvorbu 
nemeckých elektronických priekopníkov rokov 70-tych či maďarského skladateľa György Ligetiho 
rovnako ako Sunn O))) alebo Coil.  
Cosmos je brilantná, silná nahrávka, ktorá dáva jeho charakteristickej panoramatickej ponurej 
duchovnej hudbe nový rozmer. Corona je jeden z mála naozaj dôležitých a originálnych 

elektronických skladateľov súčasnosti a "Cosmos"  je jeho majstrovské dielo.  
Formát: CD / 3LP    Cena: 550  / 690 Sk 
Kat.č.: BAY59CD / BAY59V   EAN: 843190005925 / 843190005918 
 



 

Nancy Elizabeth – Battle And Victory        (Leaf)  

Dlhohrajúci debut 23-ročnej multiinštrumentalistky sa nahrával na anglickom vidieku, čo sa prenieslo 
do jeho intímnej a spontánnej atmosféry. Všetky piesne zložila a naspievala sama a zvládla i väčšinu 
nástrojov: gitaru, khim, indické harmónium, dulcimer, buzuki a hlavne 22-strunovú keltskú harfu, 
ktorá je kľúčovým hudobným nástrojom jej koncertov. Album je úprimný, jednoduchý, precítený, keď 
to však vyžaduje príležitosť, dokáže prekvapiť veľkolepými a komplexnými aranžmánmi 
využívajúcimi violončelo, lesné rohy a perkusie. Hudba Nancy Elizabeth sa nenachádza v zajatí 
žiadnych žánrov a trendov, ak by sme ju mali k niečomu prirovnať, mohli by sme spomenúť tak 
odlišných interpretov akými sú Nina Nastasia, The Incredible String Band, Radiohead, Jacqui 
McShee, Mogwai, Talk Talk alebo Led Zeppelin. 

Formát: CD / LP    Cena: 590 / 650 Sk 
Kat.č.: BAY60CD / BAY60V  EAN: 843190006021 / 843190006014 
 

 

Angels Of Light – We Are Him        (Young God)  

Piaty album Angels Of Light, hlavného vyjadrovacieho prostriedku Michaela Giru po rozpade 
kultových Swans. Na tomto albume robia Girovi hudobný doprovod Akron/Family, Bill Rieflin (v 
minulosti hrával s Ministry, Swans, Robertom Frippom a najnovšie bubnuje v R.E.M.), Julia Kent 
(Antony And The Johnsons) a mnohí ďalší. Angels Of Light sú melodickejší a menej brutálni než 
Swans, no drvivá emocionalita zostáva zachovaná.  
„Vo chvíli, keď som si pustil „We Are Him“ moje srdce explodovalo. Ten hlas!!! A toto sa dialo 
zakaždým, keď som počúval... Od mojej prvej kazety Swans s albumom „Filth“ až k jeho najnovšej 
nahrávke, Girov vokál je pre mňa zosobnením vznešeného násilia... Na novom albume znie lepšie 
ako kedykoľvek predtým a ja neviem ani vyjadriť, čo to pre mňa znamená. We Are Him je dojímavý, 

strašidelný, fantasticky odlišný a celistvý.“ (Jamie Stewart / Xiu Xiu) 
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
Kat.č.: YG35CD   EAN: 658457003527 

 
Lisa Germano – Lullaby For Liquid Pig          (Young God)  

Reedícia predchádzajúceho albumu Lisy Germano z r.  2003 je mimoriadne pozitívnym 
počinom Girovho vydavateľstva Young God (pôvodne vyšiel na malom labeli a v Európe 
bol prakticky nedostupný). Album bol koncipovaný ako odvážna a otvorená výpoveď o 
alkoholickej závislosti a následnom akceptovaní návyku a depresií. Tento album je jeden z 
absolútnych pokladov v hodnotnej tvorbe tejto neobyčajnej skladateľky, multiinštrumen-
talistky a speváčky. Medzi hosťujúcimi umelcami nájdeme i Johna Marra, ex-Smiths. 
Formát: 2CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: YG036CD   EAN:  658457003626 
 

Akron / Family –  Love Is Simple  (Young God)  
„Akron/Family sú jednou z najlepších skupín na tejto planéte. Nespomínam si, že by som videl také 
fantastické koncerty, snáď s výnimkou Pere Ubu v LA okolo roku 1978 alebo Pink Floyd v období 
platne „Ummagumma“. Spojte tieto rozmanité referencie, pridajte Beatles, Chicago Art Ensemble, 
Credence Clearwater Revival, Grateful Dead, Hollies, Butthole Surfers a môžete získať predstavu o 
Akron/Family. Alebo aj nie. Tento album sa javí ako premostenie rozdielov medzi chaosom, 
rockovou činnosťou, tribálnym bubnovaním na bongá, sentimentálnym pospevovaním a 
intelektuálnejším, prepracovaným nahrávacím procesom v štúdiu. Takže tu nájdeme niekoľko 
nádherných piesní a harmónií a takisto niekoľko divokých jam sessions. “ (Michael Gira) 
Formát: CD+DVD  Cena: 550 Sk  

     Kat.č.: YG34CD    EAN:  658457003428 

 

Neurosis – Given To The Rising          (Neurot)  

So svojím inovatívnym noisovým dunivým psychedelicko-metalickým apokalypticko-folkovým 
dunením sú Neurosis po 22 rokoch existencie oveľa viac ako len silná kapela; sú fenoménom, 
doslova posvätným zážitkom. Album rovnako odráža agresívny rachot, ktorým je kapela Neurosis 
známa, ako i sondy do psychoaktívnej prog-rockovej a symfonickej ťažoby, ktoré idú hodne za 
hranicu toho, čo oddaní priaznivci poznajú ako "tóny Neurosis".  Zahaľuje, doslova ničí zmysly 
surreálnymi víziami, o ktorých by sme prisahali, že sú naším vlastným rozorvaným a zmäteným 
vedomím mimo akéhokoľvek oporného bodu v realite. Album je sound, zrodený z týchto pohlcujúcich 
a mimozmyslových momentov. 
Formát: CD / CDLtd / 2LP  Cena: 550 / 590 / 650 Sk 
 Kat.č.: NER050CD / NER050LP    EAN:  658457105023 / 658457105016  

 
Odd Nosdam –  Level Live Wires (Limited 2CD Edition ) (Anticon)  
Štvrtý sólový album Davida Madsona (cLOUDDEAD) je jasný produkt inšpirácie, bizarných 
náhodných okolností a zázraku, prežitého v sérii svetlých momentov, napokon zhrnutých pod 
strechou pokojného domčeka v kalifornskom West Berkeley. 8-stopové kazety, samplery, synťáky a 
diktafóny, stratené nahrávky a nájdené zvuky, terénne nahrávky a šťastné náhody... všetky tieto 
podivné momenty Nosdama fascinujú. Veľmi často si zvuky nahráva na disk a počúva ich počas 
celého dňa. Na albume sa podieľali viacerí Madsonovi priatelia: Chris Adams (Hood , Bracken), 
Jessica Bailiff , Dee Kesler z Thee More Shallows, Yoni Wolf (Why?) Tunde Adebimpe (TV On The 
Radio), a viacerí ďalší.  
Formát: CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: ABR0074CD  EAN:  655035507422  

 



Marek Styczynski – Cyber Totem        (Requiem)  

Cybertotem je mimoriadne hodnotný sólový projekt of Mareka Styczynského z dua Karpaty 
Magiczne. Album je výsledkom štúdiových zvukových experimentov a cestovania a 
študovania rituálnej hudby Karpát a Balkánu. Naprosto magická hudba, plná mystiky a 
duchov. 
Formát: CD    Cena: 300 Sk 
Kat.č.: 292007      EAN:  5904259359146 
 
 
Konono No. 1 – Live At Couleur Cafe        (Crammed)  

Africký kolektív Konono N°1  po nedávnom celosvetov om turné, ktoré zahŕňalo i účasť na 
festivale Coachella a dvoch newyorských koncertoch s Björk (na ktorej novom albume 
hosťuje v skladbe "Earth Intruders") a v rámci ktorého sme mali možnosť vidieť a počuť ho 
i na festivale Pohoda, vydáva živý minialbum, pozostávajúci z 8 skladieb s minutážou vyše 
56 minút hudby. S výnimkou troch kúskov ide všetko o doposiaľ nevydané skladby.. 
Formát: CD  Cena: 450 Sk 
Kat.č.: CRAW45   EAN: 876623005728 
 
 

Taraf De Haidouks – Maskarada       (Crammed)  

Rumunská cigánska kapela sa chopila vážnej hudby, skladieb od Bartóka, Chačaturjana a ďalších a 
dala im svieži cigánsky nádych. Maskarada začína v koncertnej hale a vedie rôznymi úrovňami, ktoré 
sa nevyhnutne vracajú k typu repertoáru, ktorý Tarafov preslávil a vďaka ktorému sú takí obľúbení. 
Postupne prechádza kabaretom, pokračuje skladbou s hosťujúcou speváčkou a cimbalistkou 
Virginicou Dumitru, nálada graduje a album končí divokým finále. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: CRAW40   EAN:  876623005643 
 
 

 
 

Hexstatic –  When Robots Go Bad    (Ninja Tune)  
Hexstatic sa vracajú s novým albumom, ktorý predstavuje to najlepšie, čo doposiaľ nahrali. 
Je to kolekcia dynamických, elektro-popových trackov, ktoré sú nasiaknuté láskou 
Hexstatic k elektru, acid housu a hip hopu. Vysamplované gitary, strojový rytmus 
automatu, šialené zvuky synťákov, zvodné ženské vokály, future-retro, rap, funny & funky 
dance music, to všetko sa postupne objavuje v 13 skladbách. 
Formát: CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: ZENCD134  EAN:  5021392470122 

 
 

V/A –  Nuit Tsigane (Gypsy Night)   (Crammed)  
V poslednej dobe je neprehliadnuteľný zostupný trend tzv. balkánskeho clubbingu. 
Základňou tejto hudby je už pár rokov parížsky klub Divan Du Monde so svojimi Nuit 
Tsigane (cigánskymi nocami). A práve rezidentný DJ tohto klubu Gaetano Fabri má na 
svedomí túto mixovanú kompiláciu s trackmi od Fanfare Ciocarlia, Taraf De Haidouks,Kal, 
Kocani Orkestar, Balkan Beat Box, Eastenders a viacerými novými kúskami. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: CRAW43   EAN:  876623005711 
 
 
Arve Henriksen – Strjon   (Rune Grammofon)   
Na novom albume sprevádzajú geniálneho nórskeho trubkára Arve Henriksena jeho 
kolegovia z kapely Supersilent. Hudba je podobná ako príroda v okolí Henriksenovho 
rodného mesta, podľa ktorého sa album nazýva: od padajúcich lavín v strmých horách k 
pokojnej kráse a vznešenému tichu; od sólových zenových skladieb k melanchólii druhého 
albumu a temnému hĺbavému lyricizmu. 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2061   EAN:  7033662020614 
 

 
Shining – Grindstone  (Rune Grammofon)   
Štvrtý album číslo vitálneho a výrazne originálneho nórskeho kvarteta sa pohybuje medzi 
filmovými zvukovými plochami, jazzom, klasikou a modernou kompozíciou. V ich hudbe 
možno počuť prvky od The Mars Volta či Slayer via King Crimson a Mahavishnu Orchestra 
až po Henry Cow, This Heat, Ornette Coleman či Ligetiho. 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2060      EAN: 7033662020607 

 
 

 

 



Alog – Amateur  (Rune Grammofon)   
Na štvrtom albume Alog boli vycibrené a rozvinuté niektoré z techník, ktoré vynašli na ich 
excelentnom predchádzajúcom albume ”Miniatures”. Album bol nahrávaný na rôznych 
miestach na západe a severe Nórska, s častým využitím nástrojov, ktoré boli nájdené či 
vyrobené na účely tejto nahrávky. Tieto sessions boli dodatočne spracované v štúdiu, aby 
vytvorili unikátnu dušu albumu, ktorá je charakterizovaná zvláštnym sviežim prístupom k 
hraniu. Výsledok je takisto unikátny, Alog opäť raz vytvorili výnimočný album.  

Formát: CD / LP  Cena: Cena: 590 / 650 Sk 
Kat.č.: RCD2063     EAN: 7033662020638 

 

MoHa! – Norwegianism  (Rune Grammofon)   

MoHa! si razia cestu soundom, ktorý v sebe zahŕňa to najlepšie z rocku, free jazzu a 
elektronickej hudby. Napriek širokému spektru zvukov za nimi stoja len dvaja talentovaní 
mladí muži, Anders Hana s gitarou, nemodernou elektronikou a paletou efektových 
pedálov, a Morten J. Olsen s bicími, množstvom hluku a obvyklým softvérom. Hrajú spolu 
už takmer 10 rokov, počas ktorých sa vyvinul vysoký stupeň súčinnosti a chápania v ich 
vzájomnej hudobnej komunikácii. Výbušná hudba; krátka, intenzívna, explozívna, plná 
energie a naliehavosti.  
Formát: CD     Cena: 590 Sk 

Kat.č.: RCD2064      EAN:  7033662020645 
     

Opsvik & Jennings - Commuter Anthems (Rune Grammofon)   
Druhý album nórsko-americkej dvojice: obaja hráči majú jazzý background, ten však tvorí 
len malú časť výrazu a štýlu ich hudby. Vplyvy folku a country dávajú albumu pokľudný až 
vidiecky nádych, zatiaľ čo gitary, kontrabas, bicie, ťahacia harmonika, píšťalový organ, 
bezpražcová gitara, bendžo a rozličné nahrávacie techniky a softvérové manipulácie 
vytvárajú hudobný príbeh,stvárnený experimentálnym popovým orchestrom.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2062      EAN:  7033662020621 

 

 
Ultralyd– Conditions For A Piece Of Music (Rune Grammofon)   
Ultralyd sformoval legendárny nórsky saxofonista Frode Gjerstad v roku 2004. Ich 
smerovanie sa pomaly menilo od free-rockového prístupu ku kompozíciám so 
štruktúrovanými formami improvizácie, výmenou rolí nástrojov, vnášaním rôznych prvkov 
od súčasnej a elektronickej hudby, funku a doom metalu a končiac pri albume, ktorý by 
mohol byť označený ako niečo spriaznené s improvizovaným komorným rockom, aký robili 
King Crimson okolo roku 1973. 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: RCD2065      EAN:  7033662020652 

 
ORANGE BLOSSOM – Everything Must Change (Wrasse) 
Orange Blossom sú štyria muzikanti z rôznych kultúr a s rôznym hudobným backgroundom, s odlišným vnímaním a pohľadom. 
Vedúca speváčka Leila: temnooká, tajomná francúzska Alžírčanka; žena s nadčasovým, evokatívnym hlasom. Huslista PJ: 
rodený Francúz s klasickým hudobným vzdelaním, ex-punker so zdravým disrešpektom voči technike. Perkusionista Mathias: 

vychovaný vo Francúzsku, znovuzrodený medzi ľuďmi a hudobnými nástrojmi Západnej Afriky. 
Bubeník a programátor Carlos: Mexičan s dredmi na hlave a mimoriadnym zmyslom pre hudobnú 
avantúru. Spolu tvoria neskutočný celok. Zapamätajte si to meno - Orange Blossom hodlajú byť 
veľkou kapelou.  
Ich album 'Everything Must Change' je zmes európskych elektro-beatov, západoafrických 
polyrytmov, arabských a stredozemských melódií a  rockového nárezu. Orange Blossom vytvárajú 
nový druh hudby, hudbu, ktorá sa odvoláva na minulosť a ukazuje do budúcnosti, prekračuje 
kultúrne a jazykové hranice. Hudba, do ktorej sa treba ponoriť, z ktorej sa musíte tešiť, ktorá vám 
spôsobí závrat, ktorá je zdobená nádhernými arabskými textami a ktorej svieže klasické sláky vás 
povznášajú a ktorej temné beaty vás uvedú do tranzu.  
Provokatívne vokály Leily Bounos a útočné punkové struny PJa Chabota dodávajú albumu od 

samého začiatku skutočný drajv, splývajúc do príťažlivého, temného mixu Západnej Afriky, Európy, Mixika a Stredozemia. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
..................... 
 
Čo Vám prinesieme v blízkej budúcnosti: 
LIGHTSPEED CHAMPION – Falling Off The Lavender Brid ge CD 
SONS AND DAUGHTERS – The Gift CD 
V/A – You Don’t Know - Ninjacuts  (3CD) 
zerodB - Heavyweight Gringos CD 
Ghislain Poirier - No Ground Under CD (vinyl na obj ednávku) 
....................... 


