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No-Man –  Schoolyard Ghosts (K-Scope)  
„Schoolyard Ghosts“ je šiesty štúdiový album britského art-rockového dua No-Man. Zosobňuje pre 
No-Man charakteristickú kombináciu detailného pesničkárstva, nádherných melódií a kinematickej 
produkcie. Tim Bowness a Steven Wilson na tejto nahrávke ešte viac rozširujú svoju zvukovú paletu 
aj za účasti prizvaných hudobníkov ako napr. Bruce Kaphan (American Music Club, Red House 
Painters), Pat Mastelotto (King Crimson), Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson), Theo 
Travis alebo London Session Orchestra.  
Formát: CD+DVDA      Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: KSCOPE103     EAN: 80264410324 
 

Ďalšie tituly No-Man na sklade:  Together We’re Stranger CD 
     Speak CD  
     Lost Songs Vol. 1 CD 

 
Kočani Orkestar – The Ravished Bride (Crammed Discs) 
Najznámejšia balkánska dychovka svoj štýl označuje ako „rómska orientálna hudba“ a kombinuje 
viaceré netradičné vplyvy: folklórnu tanečnú hudbu z Bulharska, Rumunska, Srbska a Macedónska, 
prvky rumby, salsy, turecké rytmy (typické asymetrické takty aksak) a aj indickú filmovú hudbu. 
Piesne sú spievané v macedónčine, rómčine alebo tureckým dialektom z okolia mesta Kočani. 
Tretí album je nepochybne ich doposiaľ najlepšia nahrávka. Podarilo sa im na ňu preniesť energiu, 
dynamiku i vzrušenie zo živých vystúpení a hudobné aranžmány sú tu invenčnejšie než kedykoľvek 
predtým. Viaceré skladby sú romantického alebo epického charakteru, ktorý ešte viac umocňuje 
charizmatický vokál Ajnura Azizova. Nájdeme tu prerábku mexického štandardu „La Llorona“, 
nečakaný pohľad na latinskú hudbu a niekoľko ľudových piesní z Macedónska. Niektoré 

inštrumentálne piesne pôsobia ako soundtrack k špionážnym filmom alebo surfová hudba zo 60-tych rokov. 
Formát: CD    Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: CRAW46    EAN: 876623005827 
Ďalšie tituly Kocani Orkestar na sklade:  Alone At My Wedding CD 
      Ulixes CD  

 
Antony And The Johnsons – Another World (Rough Trade) 
Antony Hegarty sa zapísal do povedomia širokej verejnosti v roku 2005, keď vydal svoj druhý 
album „I Am A Bird Now“, ktorý zožal obrovský medzinárodný úspech. Odvtedy spolupracoval s 
mnohými inými umelcami (Bjırk, Leonard Cohen, Hercules & Love Affair, Charles Atlas) a prispel 
svojimi piesňami do viacerých filmov. Nový Antonyho album je preto jednou z najočakávanejších 
udalostí budúceho roka. Predznamenáva ho 5-piesňová EP nahrávka „Another World“. 
Skladby „Another World“, „Sing For Me“ a „Hope Mountain“ sú nové, „Crackagen“ je jedna z 
prvých piesní, ktoré Antony zložil pred deviatimi rokmi a „Shake That Devil“ bola súčasťou 
koncertného repertoáru už na turné v rokoch 2006-2007 len s iným názvom a textom. Titulná 
skladba oplakáva miznúci prírodný svet, melancholickú atmosféru navodzujú krehké tóny klavíra, 

ktoré tvoria dokonalý doprovod k výnimočnému vokálu Antonyho. „Crackagen“ je ďalšia pomalá balada postavená na uhrančivej 
kombinácii klavíra a spevu. „Shake That Devil“ predstavuje bluesový nárek poháňaný R’n’B beatom, ktorý podčiarkuje 
naliehavosť textu. „Sing For Me“ sa nesie v pastorálnom duchu a záverečná „Hope Mountain“ prezentuje epické finále, 
doplnené slákmi a navrstvenými vokálmi Antonyho. 
Formát: CD EP   Cena: 350 Sk (11,62 €) 
Kat.č.: RTRADCD463  EAN: 883870046329 
Ďalšie tituly Antony & The Johnsons na sklade:  I Am A Bird Now CD  
       Antony And The Johnsons CD  

 
Emiliana Torrini – Me And Armini (Rough Trade) 
Z Islandu pochádza viacero excelentných hudobníkov – unikátna Bjırk, tajomní Múm alebo magickí 
Sigur Rós. Smelo si k nim môžete priradiť i rodáčku z Kópavoguru, Emilianu Torrini. 
Emiliana Torrini Davidsdóttir má otca Taliana a matku Islanďanku. Ako sedemročná začala spievať 
v detskom zbore, v pätnástich začala študovať na opernej škole. Jej prvé 3 albumy vyšli len na 
Islande. Istý čas bola členkou zoskupenia Gus Gus (vokálmi prispela na albume „Polydistortion“). V 
roku 1999 vydala na labeli One Little Indian album „Love In The Time Of Science“, ktorý zožal 
medzinárodnú slávu. Postupne prichádzali ďalšie úspechy: naspievala pieseň „Gollum’s Song“ k 
filmu „Pán prsteňov“, spolu s producentom Danom Careym zložila a produkovala pieseň „Slow“ pre 
Kylie Minogue. V roku 2005 vydala už na značke Rough Trade ďalší album „Fisherman’s Woman“, 

ktorý potrvdil talent mladej speváčky a na Islande vyhral viacero ocenení. 
Novinka „Me And Armini“ vychádza v septembri 2008 a predznamenáva ju rovnomenný singel s letným nádychom. Emiliana sa 
na tejto nahrávke opäť spojila s osvedčeným producentom Danom Careym, ktorého zvuková alchýmia funguje v kombinácii s jej 
éterickým vokálom dokonale. „Me And Armini“ je ambiciózna, popová nahrávka, ktorej stredobodom je Emilianin vznášajúci sa 
vokál, podporovaný širokou škálou hudobných štýlov. 
Formát: CD    Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: RTRADCD285  EAN: 883870028523 
Ďalšie tituly Emiliany Torrini na sklade:   The Fisherman Woman CD  
 



 
Allá – Es Tiempo (Crammed Discs) 
Mexicko-americké trojčlenné združenie Allá, usadené v Chicagu, debutuje so sviežou, viacvrstvovou 
nahrávkou, ktorá predstavuje nový model psychedelickej latinskoamerickej hudby. Trio Jorge 
Ledezma (gitara, doprovodné vokály, klávesy, produkcia), jeho brat Angel Ledezma (bicie, perkusie, 
sample) a Lupe Martinez (hlavné vokály, gitary, Fender Rhodes) prezentuje osobitý sound, v ktorom 
sa dajú vystopovať ich obľúbené štýly z posledných štyroch dekád: nemecké krautrockové 
experimenty, zvuk Motownu, brazílska tropicalia, kozmický džez alebo symfonický sixties pop Briana 
Wilsona a Phila Spectora. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: CRAM133  EAN: 876623005780 

 
Kasai Allstars– In The 7th Moon, The Chief Turned I nto A Swimming 
Fish And Ate The Head Of His Enemy By Magic (Crammed Discs) 
Hravo funkoví a fascinujúci... Odhaľujú hĺbku hudobnej scény tak energickej a unikátnej ako 
kdekoľvek vo svete. (Pitchfork, USA) 
Táto neobyčajná a futuristicky znejúca hudobná skupina z Konga úchvatne pretvára rokenrol od 
samotného základu. Hudba horí energiou, radosťou, krásou, zvláštnosťou a vynachádzavosťou, 
ktorá ukazuje, aká je západná rocková hudba tragicky otrepaná a zacyklená. (Fact,UK) 
Kolektív 25 hudobníkov z Conga, pôvodom z piatich rôznych etnických skupín, z ktorých každá má 
svoj vlastný jazyk a hudobnú tradíciu. Hudba Kasai Allstars je silná a dômyselná, rázna a surová, 
používa veľkolepú zmes tradičných akustických nástrojov, elektrických gitár, skreslených zvukov 

pián a oduševnelých vokálov. Často znejú ako určitý druh prastarej retro-futuristej rockovej skupiny. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: CRAW44   EAN: 876623005810 
 

iLiKETRAiNS –  Elegies To Lessons Learnt  (Beggars Banquet)  
„Inteligentné, duchaplné piesne disponujú neuveriteľne silnými riffmi, ktoré vás donútia premýšľať o 
The Smiths a Interpol v spojení so Sigur Rós.“ (The Sun) 
„Vezmite Joy Division, Editors a Interpol, vhoďte ich do stroja, cez ktorý prechádzajú deti v 
pinkfloydovskom filme „The Wall“, znížte BPM o 50%, pridajte texty o vlakoch a budete veľmi blízko 
tomu, čo znie ako iLiKETRAiNS.“ (Ny2lon) 
„iLiKETRAiNS stoja pevne mimo všetkých módnych trendov. Majú v sebe viac vášne a dynamiky 
než celá Indie Top 40 dokopy.“ (Drowned In Sound) 
Mladá rocková kapela z Leedsu sa do širšej pozornosti britských médií a povedomia fanúšikov 
dostala vydaním minialbumu na nezávislom labeli Fierce Panda. Úspech im zaistil kontrakt s 

prestížnym vydavateľstvom Beggars Banquet, ktoré 1. októbra 2007 vydalo ich plnohodnotný debut „Elegies To Lessons 
Learnt“. 
Platňa „Elegies To Lessons Learnt“ sa nahrávala v starej kaplnke v Leedsi. Je to koncepčná nahrávka, ktorá sa zaoberá 
tragickými historickými postavami a udalosťami. Zámerom bolo ilustrovať ako sa história opakuje a ako ľudstvo stále nie je 
schopné poučiť sa z vlastných chýb. Hudba iLiKETRAiNS je založená na epicko-expanzívnom orchestrálnom a gitarovom 
zvuku, typickom pre post-rockový žáner. O finálny mix sa postaral Ken Thomas (známy oi. spoluprácou so Sigur Rós). 
Formát: CD   Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: BBQCD257   EAN: 0607618025724 

 
The Hope Blister –  Underarms & Sideways (4AD)  
Projekt The Hope Blister je často prezentovaný ako pokračovanie legendárneho projektu This 
Mortal Coil. Nadväzuje na 3 kultové albumy This Mortal Coil, vydané v časoch najväčšej slávy 
labelu 4AD, medzi rokmi 1984 a 1991, kurátorom je rovnako ako predtým šéf 4AD, Ivo Watts-
Russell. „Underarms“ je temná, minimalisticko-ambientná inštrumentálna hudba, ktorá sa odvíja 
pomaly a postupne. Skladby majú preto dlhšiu minutáž a sú všetky navzájom pospájané do 
jedného atmosferického celku.  Druhý disk 2CD setu predstavujú remixy skladieb z „Underarms“, o 
ktoré sa postaral Nemec Markus Guentner (na požiadanie Iva Watts-Russella). Guentner ešte viac 
prehĺbil ambientný charakter skladieb a hlavne organické zvuky nahradil elektronickými. Z 
„Underarms“ extrahoval všetky loopy a šumivé elementy a potom originál ako celok ponoril do 

mrznúcej vody. Ako je už pri albumoch z vydavateľstva 4AD zvykom, hudbu doprevádza aj krásny artwork z grafickej dielne 
v23, ani tentoraz tomu nie je inak... 
Formát: 2CD   Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: CAD2517CD  EAN: 0652637251722 

 
The Long Blondes –  Couples (Rough Trade)  
The Long Blondes začali nahrávať nový album „Couples“ v októbri 2007. K nahrávaniu si pozvali 
talentovaného producenta a dídžeja Erola Alkana (remixoval napr. Klaxons, Hot Chip alebo Daft 
Punk), ktorý svoj rastúci kredit potvrdil aj tu. Album otvára singel „Century“, ktorý roztáča trblietavú 
diskoguľu naplno. Speváčka Kate Jackson prichádza ako divoká diskokráľovná, spievajúca o 
nefunkčných partnerských vzťahoch, pochybnej morálke a osamelých ženách v domácnostiach. 
Futuristický synthi-popový rytmus pripomína Human League na vrchole slávy a zároveň dokazuje, 
že Blondie nie sú jedinou inšpiráciou The Long Blondes. Niektorí fanúšikovia si želali, aby sa The 
Long Blondes vrátili s ďalšou kolekciou gitarového indie popu, tak ako tomu bolo na debutovej 
platni „Someone To Drive You Home“. No novinka jasne demonštruje fakt, že máme dočinenia s 

kapelou, ktorá miluje dobrodružstvá.  
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: RTRADCD464  EAN: 883870046428 
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Klaus Schulze & Lisa Gerrard  –  Farscape  (SPV)  
Klaus Schulze, zakladajúci člen Tangerine Dream a Lisa Gerrard (ex-Dead Can Dance), ale toto 
spojenie sa podarilo zrealizovať až teraz. Keď sa započúvate do albumu „Farscape“, pochopíte 
Schulzeho záujem – Lisin vokálny prejav, viac magické zaklínanie ako slovná verbalizácia, sa 
dokonale hodí k jeho syntetizátorovej hudbe a nepochybne ju výrazným spôsobom obohacuje. 
Vokál Lisy Gerrard je dominantnou impresionistickou farbou v Schulzeho aurálnych krajinkách. 
Berie vás na úchvatnú cestu do východných krajín, nasiaknutých arabskou kultúrou. Gerrard 
prvotne ťaží zo Schulzeho hudby, no je to práve jej neuveriteľný hlas, ktorý podnecuje vašu fantáziu. 
Ocitáte sa v púštnej karaváne, obklopený ťavami, slnko neúprosne praží a oslepuje, jasné chladné 
noci sú prežiarené trblietajúcimi sa hviezdami, v stanoch nájdete všetko, čo môže arabská 

pohostinnosť ponúknuť, krásne mladé tanečnice sa vlnia v mantrickom rytme a dym z vodnej fajky vás privádza ešte hlbšie do 
tranzu... Svetlo, ktoré žiari z tejto nahrávky, naozaj stojí za to, aby ste si doň ľahli a nechali sa slniť v jeho jase... 
Formát: 2CD   Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: SPV926222CD   EAN: 693723926223 
 
Ďalšie tituly Lisy Gerrard na sklade:  The Silver Tree CD  
      Duality    CD 
      The Mirror Pool    CD 
      Whalerider   DVD 

 
Sigur Rós  –  Med Sud I Eyrum Vid Spilum Endalaust (XL)  
Sigur Rós by takisto radi zostali skrytí v úzadí, avšak ich globálna prestíž nadobudla už obrovské 
rozmery. Plachí ostrovania, predávajúci milióny albumov, musia chtiac-nechtiac čeliť aj 
nasledovným faktom: Lars Ulrich z Metallicy im napísal fanúšikovský mail, dieťa Chrisa Martina a 
Gwyneth Paltrow bolo splodené pri ich hudbe, Brad Pitt ich označil ako jednu zo svojich obľúbených 
skupín a tak ďalej. 
Piaty album s roztomilým názvom „Med sud i eyrum vid spilum endalaust“ sa nahrával až na štyroch 
destináciach: New York (Sear Sound Studios), Londýn (Assault a Battery Studios, Abbey Road), 
Reykjavík (v štúdiu Álafoss, ktoré patrí kapele a v reykjavíckom kostole) a Havana. Produkcie sa ujal 
renomovaný producent Flood za asistencie kapely. 

Formát: CD   Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: XLCD364    EAN: 634904036423 
 
Ďalšie tituly Sigur Ros na sklade:  Takk CD  

 
Lonely Drifter Karen  –  Grass Is Singing  (Crammed Discs)  
Jeden z najkrajších albumov v našom katalógu za posledné obdobie. Hlavnou postavou  kapely je 
Tanja Frinta, skladateľka nádherných melódií a textov plných evokatívnej imaginácie a bystrých 
zvratov, speváčka a gitaristka. Očarovaná muzikálmi, na ktoré chodila ako dieťa do divadiel a kín 
vo svojej rodnej Viedni, a po počúvaní množstva folku, nemeckej kabaretovej hudby a punk rocku, 
Tanja začala písať vlastné piesne. Hrala a spievala v dievčenskej indie skupine, keď ako 
dvadsaťročná odišla do Švédska a neskôr definitívne do Barcelony. Tam stretla ďalších dvoch ľudí, 
ktorí sa stali časťou skupiny. Nimi sú: pianista Marc Meliá Sobrevias, narodený na Malorke, a 
taliansky bubeník Giorgio Menossi. 
Podmanivý hlas, zanietené piano, jemná akustická git ara, melódie, slová, emócie, mágia – to 
je unikátny svet Lonely Drifter Karen.  

Formát: CD   Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: ZCRAM132   EAN: 5021392498126 
 

The Cinematic Orchestra  –  Live At The Royal Albert Hall  (Ninja Tune)  
The Royal Albert Hall je druhom miesta, kde sa tvoria dejiny. Beatles, Rolling Stones, legendárne 
koncerty od Pink Floyd po Franka Sinatru, od Led Zeppelin po Boba Dylana. V novembri 2007 tu 
Cinematic Orchestra v rozšírenej zostave, začleňujúc 24-členný Heritage Orchestra, spoločne hrali 
vo vypredanej sále pre viac ako 4000 ľudí. S viac ako 40 hudobníkmi na scéne, Swinscoe a jeho 
kolegovia využili túto šou ako jedinečnú príležitosť rozšíriť jeho komorné diela do intenzívnych, 
nádherných a vyníkajúco prevedených eposov. Spolu s vokálnymi príspevkami Heidi Vogel, Lou 
Rhodes a Gray Reverend, a návratom bývalého člena PC ako dídžeja, je na tejto nahrávke 
zachytená intenzívna a nádherná noc v celej svojej sláve.  
Formát: CD / 2LP   Cena: 490 Sk (16,27 €) / 590 Sk (19,58 €) 

Kat.č.: ZENCD141     EAN: 5021392498126 
 

Ďalšie tituly Cinematic Orchestra  na sklade: Ma Fleur CD  
      Motion    CD 
               Man With A Movie Camera CD 
                  Everyday CD 
              1998-2000 Remixes CD 
               Man With A Movie Camera 12“ 
        Breathe 12“ 

 



Tricky – Knowle West Boy  (Domino) 
Mimoriadne kvalitný nový Trickyho album zhŕňa všetko, čo predviedol od svojho debutu Maxinquaye 
v roku 1995. Od zatrpknutého barového bluesu k chytľavému kvázi klasicizmu, od vystupňovaného 
svojského punku k uhasínajúcej žiarivosti, tento album ukazuje nepochopeného hrdinu 
dosahujúceho post-punk, dvojtónovú hudbu, reggae, hip hop a čistý pop, pri ktorých obdivovaní 
vyrastal, primiešavajúc toto všetko do surreálnych Trickyho podôb. Spolu s využitím prekvapujúco 
vyzretej skupiny hudobníkov a príspevkom veľkolepých neobjavených spevákov toto všetko 
nakoniec vyúsťuje do najrôznorodejšej a zároveň najprístupnejšej zbierky piesní v jeho kariére. Keď 
sa veci stávajú príliš temnými, vracia ich späť ku svetlu prekypujúcim pop-rockom. Keď sú príliš 
uvoľnené, vysmieva sa svetu kvôli jeho krutosti a apatii hip-hopovými štruktúrami.  

Knowle West Boy ukazuje veterána, ktorý znovuobjavuje radosť z hudobnej tvorby, a hovorí všetko, čo ste vždy chceli o 
Trickym vedieť, pomocou hudby, ktorá stále znie ako žiadna iná.  
Formát: CD / LP    Cena: 490 Sk (16,27 €) / 590 Sk (19,58 €)  
Kat. č.: WIGCD195  EAN: 5034202019527 
 
Ďalšie tituly Trickyho  na sklade: Vulnerable CD  
 

Bonnie 'Prince' Billy  –  Lie Down In The Light  (Domino)  
S interpretmi, ktorí hrajú na akustickú gitaru a spievajú intímne, spovedné piesne sa vždy spája 
slovo „folk“. Tento termín vo svojom tradičnom význame sa však k Willovi Oldhamovi (aka Bonnie 
„Prince“ Billy) nikdy nehodil. Ani keď sa doplnil adjektívom „alternatívny“. 
K novinke „Lie Down In The Light“ by sa najlepšie hodilo prídavné meno „rustikálny“. Je to zvuk 
vidieckej Ameriky... 12 piesní sa skvie vo svojej bukolickej jednoduchosti, rafinovanej elegancii a 
čistých melódiach. Predstavte si polorozpadnuté drevenné domčeky a rozsiahle polia zaliate 
letným slnkom... „Lie Down In The Light“ je asi najoptimistickejšia nahrávka v diskografii Bonnie 
„Prince“ Billa. 
Oldham po prvýkrát začal experimentovať so svojim vokálom, ktorý teraz znie ďaleko 

expresívnejšie než kedykoľvek predtým. V niektorých momentoch jeho hlas prechádza až do falzeta. Výborným príkladom je 
úvodná pieseň „Easy Does It“, v ktorej Oldham odhaľuje impozantnú vokálnu škálu. A samostatnou kapitolou sú prekrásne 
duety s Ashley Webber. 
Svetlo, ktoré žiari z tejto nahrávky, naozaj stojí za to, aby ste si doň ľahli a nechali sa slniť v jeho jase... 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: WIGCD222   EAN: 876623005773 
Ďalšie tituly Bonnie 'Prince' Billyho na sklade: I See A Darkness CD  
      The Brave And The Bold (with Tortoise)    CD 
      The Letting Go    CD 
      The Letting Go    DVD 

 
Balkan Beat Box –  Nu-Made (Remixes & Videos) (Crammed Discs)  
Toto CD/DVD vychádza súčasne s tohtoročným jarno/letným turné skupiny Balkan Beat Box a 
obsahuje 11 skladieb, videoklip a 26 minútový film. Väčšina skladieb sú čerstvé remixy skladieb z 
albumu Nu Med. Okrem toho sa na albume nachádza skupinou Balkan Beat Box reinterpretovaná 
skladba rumunskej skupiny Mahala Raï Banda a tiež jedna nová skladba. Film dokumentuje koncert 
Balkan Beat Box v Tel Avive vo februári 2008. Po rokoch vystupovaní po Európe a USA  to bol prvý 
koncert v krajine, v ktorej väčšina z jej členov vyrástla. Na tomto vystúpení zahralo tiež mnoho hostí, 
vrátane kurdských a bulharských folkových hudobníkov a spevákov, ako aj bývalý gitarista a spevák 
skupiny Minimal Compact Berry Sakharof. 
Formát: CD+DVD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
 Kat.č.: CRAW48      EAN: 876623005803 

Ďalšie tituly Balkan Beat Box  na sklade: Nu Med CD  
 

The Herbaliser  –  Same As It Never Was (!K7)  
The Herbaliser, zvyčajne najviac na groove a hip-hop napojený projekt na labeli Ninja Tune, krok za 
krokom vyspeli do zvrchovanej živej skupiny, vedenej duom Ollie Teeba/Jake Wherry. Svojim zatiaľ 
najbohatším a najrozmanitejším albumom dosahujú nový oslnivý vrchol. Popri dôraze na klasické 
oduševnelé skladanie piesní, hlavný vokálny dôraz je kladený na nového člena, výnimočne 
talentovanú mladú londýnsku speváčku Jessicu Darling. Spolu s členmi Easy Access Orchestra 
Ralphom Lambom a Andy Rossom, Herbaliser má pevné päťčlenné jadro. Album sa hudobne 
približuje predošlému Take London. Je založený na hip-hopovom pôvode skupiny, s bohatou 
zmesou jazzu, funku, R&B, popu a inštrumentálnych muzikálnych vplyvov.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: K7226CD    EAN: 730003722622 

Ďalšie tituly Herbaliser  na sklade: Take London CD  
              Very Mercenary CD 

 
V/A–  You Don't Know (Ninja Cuts) (Ninja Tune)  
Ninja Tune momentálne oslavuje 18 rokov a kompilácia „You Don’t Know“ je už piatou zo série, ktorá 
zaznamenáva, kde a kam sa uberá smerovanie tohto legendárneho vydavateľstva. 3 disky, 49 
trackov z Ninja Tune, sublabelov Big Dada a Counter Records, hip-hop, psychedelický rock, 
cut’n’paste, dancehall, drum’n’bass, elektronika, grime, folk blues, neo-funk alebo rôzne zvukové 
podivnosti. Pohľad do zoznamu zastúpených interpretov je naozaj impresívny: od známych celebrít 
typu Roots Manuva, Cinematic Orchestra, Coldcut, Amon Tobin, Mr. Scruff, Kid Koala, Hexstatic, 
Jaga, Bonobo, Clouddead, TTC, Wiley, DJ Shadow, Fink, Herbaliser až k menej známym menám 



ako The Long Lost, Ghislain Poirier, Max & Harvey, Modeselektor, Loka alebo John Matthias. Množstvo signifikantných trackov, 
remixov, raritných nahráviek alebo zatiaľ nevydaných noviniek, ktoré prekračujú akékoľvek hranice. Každý, koho zaujíma 
progresívna hudba, si tu príde na svoje. 
Formát: 3CD    Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: ZENCD150   EAN: 5021392496122 

 
Mavis Staples – We'll Never Turn Back (Anti) 
Soulovo-gospelová legenda Mavis Staples prichádza s najosobnejšou a najpolemickejšou 
výpoveďou vo svojej kariére. „We’ll Never Turn Back“ je jej debutová nahrávka pre label Anti- 
Records. Produkoval ju známy gitarista Ry Cooder. 
„We’ll Never Turn Back“ kombinuje surové, emocionálne, do dnešných čias prispôsobené verzie 
piesní za slobodu, ktoré boli hymnami hnutia za občianske práva v 50-tych a 60-tych rokoch, 
americké tradicionály plus niekoľko úplne nových skladieb, ktoré zložili Mavis Staples a Ry 
Cooder. 
Formát: CD Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: 6830-2 EAN: 8714092683028 


