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Tindersticks –  A Hungry Saw  (Beggars Banquet)  
Za päť rokov prvý album skupiny Tindersticks, The Hungry Saw, je určite skvelá nahrávka, dá sa 
povedať predvídateľne, a znie ako by ste si aj predstavovali. Koniec koncov, je to skupina sama, 
ktorá počas rokov tvorby vytvorila svoj vlastný spôsob vyjadrovania, takže by bolo viac než 
márnotratné vymazať celé základy veľkými zmenami. Stuart Staples je v obdivuhodnej forme na 
celom albume, obzvlášť v titulnej piesni „Boobar Come Back To Me“. Dokonca ak aj Staples 
nespieva, jeho prítomnosť sa dá stále vycítiť: „The Organist Entertains“ je zvlášť krásna miniatúra, 
znejúca ako orchestrálne rozšírené inštrumentálne vydanie jeho sólového singlu „Friday Night“. 
Pôvabné dielo. 

Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: BBQCD259   EAN: 607618025922 

 
Little Annie + Paul Wallfisch –  When Good Things H appen to Bad 
Pianos  (Durtro / Jnana)  
Little Annie, speváčka, textárka, multimediálna umelkyňa a postmoderná kráľovná kabaretu s dlhou 
a eklektickou kariérou sa po úspechu albumu Songs From the Coalmine Canary vracia s 
introspektívnejším albumom cover verzií. Spolu s klaviristom Paulom Wallfischom nahrali sériu 
obľúbených songov, prearanžovaných pre duo. Touto platňou Little Annie so svojím krásne 
zafarbeným, plným altom a neobyčajným prejavom zaujala pozíciu jednej z popredných speváčiek 
dnešnej doby. 
Formát: CD    Cena: 490 Sk 
 Kat.č.: DJ1966      EAN: 718752830621 

Ďalšie tituly Little Annie  na sklade: Songs From The Coal Mine Canary CD 590 Sk 
     Diamonds Made Of Glass CD 550 Sk 

 
Burial - Burial  (Hyperdub) 
Tajomný Burial  a prvý album vydaný na labeli Hyperdub je skutočne výnimočný debut umelca, 
rovnako ako labelu. So svojimi poposúvanými rytmami a vyčerpávajúcim basovým tlakom je album 
produktom dubstepovej scény, ale rovnako vzdáva poctu temnému undergroundu a kultúre 
pirátskych rádií, ktoré sa tiahnu od deväťdesiatych rokov až po súčasnosť, zahrňujúc jungle, drum‘n’ 
bass, speed garage a UK garage. Napriek tomu, Burial nie je album pre tanečný parket – 
najprimeranejšie prostredie na počúvanie by bolo cestou v aute cez mesto, po zotmení, zatiaľ čo prší 
a vonku blikajú neónové svetlá. Nahrávka je ustavične zahalená do zvukov dažďa a záznamových 
porúch – nostalgia vyvolaná predstavou Londýna v budúcnosti zaplaveného v dôsledku globálneho 
otepľovania, ale stále praskajúca odhmotnenými zvukmi pirátskeho rádia. Na nahrávke sa zjavujú a 

opäť strácajú rôzne elementy: nepravidelné rytmy dubstepu, klopkajúce na pozadí počas masívne reverbovaných 
syntetizátorových zvukov, sirén, strašidelných vokálov a filmových samplov, sa hýbu a zahmlievajú cez zvukové prázdno. 
Plačlivé melódie sa dráždivo zjavujú a opäť miznú v jednotlivých skladbách práve na takú dobu, aby nechali poslucháča túžiť po 
ďalších.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat. č.: HDBCD001  EAN: 5024545413021 

 
Burial - Untrue  (Hyperdub) 
Po prekvapujúcom úspechu debutového albumu sa Burial vracia s netrpezlivo očakávanou novinkou. 
Nová nahrávka je zvláštnou soulovou hudbou, pôvabne spracúvajúcou ženské vokály do 
zahmleného R&B. Hlasy sú rozmazané, nečisté, s meniacou sa výškou tónov nahor i nadol až sa ich 
význam stáva nepodstatný a znejú ako sladký nezrozumiteľný šepot do prázdna. Untrue pokračuje s 
praskajúcimi zvukmi prvého albumu a náhlymi zmenami rytmov, ale takisto odkrýva nové 
zaobchádzanie Burial s viac žiarivou a optimistickou energiou. Zatiaľ čo nálada prvého albumu bola 
podmanivo melancholická, teraz je najlepšie vystihnutá ako euforická a optimistická. 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat. č.: HDBCD002  EAN: 5024545486520 

 
 
Matmos –  Supreme Balloon   (Matador)  
Matmos (Drew Daniel a M.C. Schmidt) opustili pri nahrávaní nového albumu obvyklé metódy. 
Nepoužívajú mikrofóny, digitálne spracované sample, ani zložité konceptuálne postupy, ktoré boli 
často hlavnou zložkou ich predošlých albumov. Namiesto toho boli použité výhradne syntetizátory.  
Album vzdáva poctu priekopníkom elektronickej hudby, ale tiež zdieľa prvky predošlých albumov 
Matmos: istú záľubu vo výstrednosti a humore a záľubu v chytľavých, jednoduchých melódiách 
umiestnených uprostred preplnených kompozícií, ktoré sa málokedy udržia nemenné na príliš dlho.  
Znamenitý album, plný skvelých syntetizátorových zvukových prostredí, príjemných momentov a 
rytmickej komplexnosti.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: OLE799CD   EAN: 5034202018421  

 



 
 
Caribou –  Andorra   (Merge)  
Dan Snaith v súčasnosti už šesť rokov produkuje kritikou vychvaľované albumy, z ktorých každý je 
pôsobivým vývojom predošlého. Na svojom debutovom albume na labeli Merge spája 
kaleidoskopickú grandióznosť, pre ktorú je známy, s popovými melódiami a harmóniami 
natlačenými husto do seba. Album Andorra je tak živo trojrozmerný, až je ťažké uveriť, že bol celý 
prevedený a nahraný samým Snaithom u neho doma, okrem jednej skladby, ku ktorej prispel 
vokálmi a skladbou piesne Jeremy Greenspan, člen skupiny Junior Boys. “Albumom Andorra získa 
Caribou nepochybne mnoho nových fanúšikov, a to oprávnene; je to veľká, výrazná, melodická 
zbierka, ktorá zapôsobí svojou ambíciou a dôkladným aranžmánom..“ - Pitchfork Media  
Formát: CD   Cena: 550 Sk 

  Kat.č.: MRG308CD      EAN: 673855030821 
 

Ďalšie tituly Caribou  na sklade: Milk Of Human Kindness CD 490 Sk 
    Up In Flames CD 490 Sk 
    Up In Flames (Special Edition) 2CDbox 650 Sk 
    Start Breaking My Heart CD 390 Sk 
     

 
Susumu Yokota – Love Or Die  (Lo Recordings) 
Jeden z mála neustále angažovaných elektronických umelcov, aký sa objavil za posledných desať 
rokov – neustále aktívny, neustále sa meniaci, a pritom stále sám sebou. Love Or Die ukazuje jeho 
návrat k zreteľnejšiemu ambientnému zvuku, podobnému ako sa dá nájsť na jeho klasických 
albumoch Sakura alebo Grinning Cat, stále však požíva nové variácie a prekvapivé polohy. Dlhé 
názvy piesní, akoby z filozofie zenu, naznačujú, že nech je Yokota v akomkoľvek hudobnom teréne, v 
jadre jeho hudby je hlboký a skutočný zmysel pre účel a smerovanie. „Zušľachtené, jemné a 
nekonečne zvláštne, za dlhšiu dobu jeden z najpodnecujúcejších Yokotových projektov.“ – Clash 
Magazine   Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat. č.: LCD066CD  EAN: 881824144022 
 
Susumu Yokota – Skintone Collection  (Lo Recordings)  
Matmos (Drew Daniel a M.C. Schmidt) opustili pri nahrávaní nového albumu obvyklé metódy. 
Nepoužívajú mikrofóny, digitálne spracované sample, ani zložité konceptuálne postupy, ktoré boli 
často hlavnou zložkou ich predošlých albumov. Namiesto toho boli použité výhradne syntetizátory.  
Album vzdáva poctu priekopníkom elektronickej hudby, ale tiež zdieľa prvky predošlých albumov 
Matmos: istú záľubu vo výstrednosti a humore a záľubu v chytľavých, jednoduchých melódiách 
umiestnených uprostred preplnených kompozícií, ktoré sa málokedy udržia nemenné na príliš dlho.  
Znamenitý album, plný skvelých syntetizátorových zvukových prostredí, príjemných momentov a 
rytmickej komplexnosti.  
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: LCD063CD   EAN: 881824143926 
 

Ďalšie tituly Susumu Yokotu  na sklade: Wonder Waltz CD 490 Sk                                                                                    
     Distant Sounds Of Summer CD 450 Sk 
     Symbol CD 550 Sk 
     Lo Compilation CD 450 Sk 
     The Boy And The Tree CD 550 Sk 

 
Foolk –  Red Pills For Daddy   (Deadred)  
Debutová dlhohrajúca platňa Dušana Vanča aka Foolk , ktorý pomocou samplingu a zvukových 
experimentov ukazuje možnosti súčasnej elektronickej hudby - sample starých jazzových nahrávok, 
ruchy ulice, zvuková vôňa industriálneho prostredia miest sa na nepoznanie pretavujú do hudby. K 
tomu živé nástroje, programované beaty pohybujúce sa v tempe abstraktného hip-hopu alebo 
tanečnej elektroniky, poskladané do farebného, ťažko zaraditeľného, ale pritom stále organického 
hudobného celku. CD je obohatené o dátovú stopu s grafickým interfejsom, ktorá obsahuje MP3 
remixy pilotného singla z albumu - Bells Remixes EP.  
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: DRL007-2    EAN: 8594072980091 

 

Karol Mikloš –  The Past of the Future   (Deadred)  
Novinka Karola Mikloša je vyzretejšia, farebnejšia a úprimnejšia ako čokoľvek, čo vydal predtým. 
The Past Of The Future je, ako to už sám titul napovedá, plný bystrých slovných zvratov a ako sme 
už u zvyknutí, nadpriemerných textárskych vypovedí. 10 sofistikovaných, nostalgiou pretkaných 
gitaroviek, prichutených pestrou kolážou digitálnych zvukov je servírovaných s vervou a nasadením. 
Spolu s hosťami sa pôvodné Miklošove elektronické nahrávky podarilo v jeho domácom štúdiu 
posunúť do akustickej polohy, elektronická alchýmia ustúpila do úzadia a stala sa organickým 
elementom albumu. Karol Mikloš našiel svoj hudobný výraz a postupne sa stáva jedným z pilierov 
slovenskej alternatívnej scény.   
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: DRL009-2    EAN: 8594072980107 

 
 



Radiohead – In Rainbows  (XL) 
Siedmy album anglickej skupiny Radiohead a prvý po ukončení kontraktu s labelom EMI, a po zatiaľ 
najdlhšej prestávke medzi ich štúdiovými albumami. Album vyšiel najskôr v digitálnej forme. 
Radiohead album nahrávali v rôznych anglických mestách s producentami Markom Stentom a 
Nigelom Godrichom. Na albume pracovali viac ako dva roky a vložili naň rozmanitosť hudobných 
štýlov a nástrojov, používajúc okrem elektronickej hudby a sláčikových aranžmánov nástroje ako 
piáno, celesty alebo martenot, ktorý patrí medzi prvé elektronické hudobné nástroje. 
Album si zaslúžil rozsiahlu chválu kritiky a mnohými publikáciami bol označný za jeden z najlepších 
albumov roku. Formát: CD   Cena: 450 Sk 

         Kat. č.: XLCD324  EAN: 634904032425 
Ďalšie tituly Radiohead  na sklade: Nude CDS 280 Sk                                                                                    

 
Pantaleimon –  Mercy Oceans   (Durtro Jnana)  
Pantaleimon je projektom anglickej umelkyne Andrie Degens. Prvýkrát verejne vystúpila v roku 1992 
po boku legendárnych Wire. V roku 1996 naspievala vokály do jednej piesne z albumu „Horse 
Stories“ od Austrálčanov Dirty Three. Potom sa na dlhší čas vytratila z hudobnej scény, keď 
uskutočnila cestu po Indii a juhovýchodnej Ázii. Po návrate do Anglicka spolupracovala s inými 
skupinami a v roku 1998 sformovala Pantaleimon. Debutový album „Trees Hold Time“ vyšiel v roku 
1999 a dodnes žne pochvalné recenzie. V roku 2003 nasledovala EP nahrávka „Change My World“, 
nádherná meditatívna hudba založená na zvuku indického harmónia. Degens sa potom zúčastnila 
spolupráce s viacerými hudobníkmi (Cam Archer, Nurse With Wound, Susan Stenger, Current 93). 
Ďalšia EP „Cloudburst“ vyšla v roku 2007 a tento rok sme sa konečne dočkali druhého radového 

albumu „Mercy Oceans“. Majstrovské dielo ovplývajúce výnimočnou krásou a hĺbkou. 10 podmanivo okúzlujúcich skladieb. Na 
albume sa ako hostia podieľali Baby Dee, Isobel Campbell, Keith Wood, John Contreras a Jerome Alexandre.  
Formát: CD   Cena: 490 Sk 
Kat.č.: DJ007   EAN: 621617388628 
Ďalšie tituly Pantaleimon  na sklade: Cloudburst CDEP 390 Sk                                                                                    

 
Aethenor –  Betimes Black Cloudmasses   (Vhf)  
Aethenor je projektom Stephena O’Malleyho z dronemetalových Sunn O))). Stálymi členmi sú aj 
Daniel O’Sullivan (z kapely Guapo) a Vincent de Roguin (Shora). V pozícii hostí sa na tomto albume 
predstavujú Kristoffer Rygg (Ulver), Antti Uusimaki a perkusionisti Alexandre Babel a Nicolas Field. 
V poradí druhý album „Betimes Black Cloudmasses“ sa nahrával v Ženeve, Osle a Londýne v 
rozpätí rokov 2005-2007. Je to atmosférická, psychedelická, neustále sa meniaca nahrávka. 
Hudobný termín „death ambient“ sa k tejto brilantnej, nekonvenčnej hudbe hodí veľmi dobre. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk 
Kat.č.: VHF111CD   EAN: 783881011128 
 
 

Why? –  Alopecia   (Anticon)  
Why? (Yoni Wolf, Josiah Wolf a Doug McDiarmid plus noví členovia Andrew Broder zo skupiny Fog 
a basista Mark „Bear“ Erickson) na treťom albume pokračujú vo svojom vlastnom žánri hlučného 
rapu a inde pop 'n' rollu, posúvajú však hranice svojho vlastného zvuku a dokazujú, že sú stále s 
veľkým úspechom schopní tvoriť skladby, ktoré zjednocujú zásady hip-hopu, indie a ambientnej 
hudby. 
Z recenzie na exitmusic.sk:  „Je len trinásteho marca a priznávam, na hodnotenie roka je 
sakramentsky skoro. Dá sa toho totiž ešte stihnúť príšerne veľa. V mnohých veciach budete horší, v 
mnohých lepší, a teda žite aspoň svoje súkromné životy čo najlepšie ako sa dá, lebo v hudbe je na 
tento rok vymaľované. Je to ako vedieť víťaza basketbalu po prvej štvrtine, hokeja pred koncom 

prvej tretiny, veľkej ceny Monaka po zverejnení výsledkov tréningu, golfu po šiestej jamke, či počúvať tretí album Why? v marci. 
Je to Alopecia. Najlepší album roka 2008.“ 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: ABR080CD   EAN: 655035508023 
Ďalšie tituly Why?  na sklade: Elephant Eyelash CD 550 Sk                                                                                    

 
Modré hory –  Modré hory   (Slnko)  
Modré hory sa zhmotnili v podobe albumu so 14-timi trekmi, kde je intro, outro a jedna 
inštrumentálna vec spolu s 11-timi, doteraz nikým na nahrávke nepočutými skladbami s pestrými, 
kvalitnými bítmi. Projekt tvoria Lyrik a Bene plus hostia: Marián Jaslovský, ktorý sa postaral o živé 
nástroje a mix a producenti Peko, Karaoke Tundra, Moe, Foolk, Beyuz a Billy Hollywood. Výtvarník 
Ivan Herényi do linolea vyryl grafiku, z ktorej je vytvorený obal albumu Modrých hôr.  
Formát: CD   Cena: 300 Sk 
Kat.č.: SR0023    
 
 
Frank Winter –  How To Be Alone  (Lavagance)  
Anglický pesničkár Andrew Hillard žijúci v Bratislave na svojom novom albume "Ako byť sám" 
ponúka smutno-krásne piesne - liečenie pre zlomené srdcia. Nie je to otázka, je to hneď odpoveď: 
ako sa naučiť žiť sám so sebou, aj keď tu ten druhý zrovna nie je. Album bol nahratý v bratislavskom 
štúdiu skupiny Lavagance v elegantnom štýle, ktorý v tom najlepšom nadväzuje na tradíciu Boba 
Dylana, Neila Younga alebo Johnnyho Casha. 
Formát: CD   Cena: 300 Sk 
Kat.č.: N2970003-2-331  EAN: 8588003887023 
 
 



Čo Vám prinesieme najbližšie: 
 
Biosphere – reedície klasických albumov  Microgravity, Patashnik a Insomnia 
The Lonely Drifter Karen – The Lonely Drifter Karen  
Balkan Beat Box – Nu-Made (Remixes & Videos) 
The Cinematic Orchestra – Live At The Royal Albert Hall 
John Matthias – Stories From The Watercooler 
V/A – You Don’t Know - Ninjacuts  (3CD) 
M-ziq – Duntisbourne Abbots Soulmate Devastation Te cnique 
Clinic – Do It!  
A Silver Mt. Zion – 13 Blues For Thirteen 
Thee Silver Mt. Reveries – Pretty Little Lightning Paw 
Pantaleimon – Mercy Oceans 
Vashti Bunyan – Some Things Just Stick In Your Mind  
Stephen  O'Malley + Z'Ev –  Magistral  
 
 
PREDCHÁDZAJúCE NOVINKY: 
 

Larsen & Friends –  Abeceda   (Important) 
Zvuk skupiny Larsen je ťažké opísať - predstavte si prvky Einsturzende Neubauten, The Swans, 
Barbez, Six Organs Of Admittance, Vibracathedral Orchestra a Godspeed You Black Emperor.  
Tento CD/DVD set zachytáva zvláštne predstavenie na poctu českému kultúrnemu radikálovi Karlovi 
Teige a jeho dielu Abeceda, vytvorenému v roku 1926 v spolupráci s Vítězslavom Nezvalom, ktoré 
minimalizovalo text na základné elementy a vytvorilo poetický dialóg medzi textom a obrazmi. 
Len kvôli jednému predstaveniu v Teatro Colosseo v talianskom Turíne dali Larsen dokopy svojich 
najbližších hudobných priateľov, ktorí sa s nimi na tomto podujatí spolupodieľali: David Tibet (Current 
93), Baby Dee (Current 93/uznávaný sólo umelec), Julia Kent (Larsen/Anthony & The Johnsons) a 
Johann Johannsson (Touch/4AD). Abeceda je udalosťou veľkolepej subtílnosti a komplexnosti. DVD 

obsahuje pôvodné dielo Abeceda od Karla Teigeho, ako aj celé predstavenie Larsen & Friends. CD obsahuje audiozáznam 
podujatia.  Formát: CD/DVD    Cena: 690 Sk 

 
The Kills –  Midnight Boom   (Domino)  
Doposia ľ najkonzistentnejší, najpestrejší a najtvorivejší a lbum The Kills. Dôkaz, že 
vášeň a kreativita sú nadovšetko.   - All Music Guide 
Je to album minimálne porovnate ľný s ich predchádzajúcimi nahrávkami, v 
niektorých oh ľadoch lepší - a ak vás dostali svojím kúzlom v minu losti, bu ďte si istí, 
že im úplne prepadnete aj tentokrát.  -  Drowned In Sound  
Nielenže The Kills vytvorili zna čkový rock'n'rollový album, je to jeden z tých, ktor ý s 
neprístojnou ľahkos ťou bude odoláva ť nástrahám času.  - Dot Music 
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: WIGCD184   EAN: 5034202018421  
 

Ďalšie tituly The Kills na sklade:   No Wow CD+DVD 590 Sk 
Black Rooster CDEP 280 Sk 
Love Is A Deserter  CDS 230 Sk 

 
Sons And Daughters –  This Gift   (Domino)  
Nový album glasgowskej štvorice je mixom zakaleného pôvabu šesťdesiatych rokov a post-
miléniovej kultúry celebrít, kultových filmov a literárnej klasiky. Kapela prekročila elegantne vytvorené 
hranice svojich predošlých nahrávok novou ambíciou a plnosťou zvuku. Produkoval nekompromisný 
producent a bývalý gitarista skupiny Suede Bernard Butler. Za posledných päť rokov si kapela 
vytvorila jednoznačný zvuk, imidž a históriu, inšpirovaná čistou silou country, bluesu a folku. Ich 
fanúšikmi sa stali Nick Cave, Franz Ferdinand a kritici, ktorí označili Sons And Daughters ako 
jedinečnú skupinu vybraného vkusu a názoru. Obsahuje live CD. 
Formát: 2CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: WIGCD197   EAN: 5034202019725  

 
Ďalšie tituly Sons & Daughters  na sklade: The Repulsion Box CD 490 Sk 

 
Stephen Malkmus and the Jicks –  Real Emotional Tra sh  (Domino)  
Štvrtý album ex-frontmana Pavement. K novej zostave The Jicks v súčasnosti patrí bubeníčka kapiel 
Sleater Kinney  a Quasi  Janet Weiss . Album bol nahraný s TJ Dohertym, ktorý sa technicky 
spolupracoval napr. s Wooden Wand, Wilco či Modest Mouse a vytvoril originálny zvláštny sound. 
Nový album Stephena Malkmusa patrí medzi najiskrivejšie a najživšie, aké kedy vydal. 
Poprvý krát má Malkmus za sebou skupinu, ktorej intuitívna schopnosť presahovať hranice pri 
hľadaní súzvuku sa vyrovná jeho vlastnej. Janet Weiss, ktorej doplňujúce vokály presvetľujú mnoho 
z týchto piesní, je bubenícka senzácia. Spoločne s basgitaristkou Joannou Bolme tvorí rytmickú 
sekciu, ktorej prudkosť je spojená len vďaka vlastnej sile a istote. 



Formát: CD    Cena: 550 Sk 
 Kat.č.: WIGCD215    EAN: 5034202021520  
 

Ďalšie tituly Stephena Malkmusa na sklade: Stephen Malkmus CD 390 Sk 
Pig Lib CD 490 Sk 
Jo Jo's Jacket CDS 180 Sk 

Pavement - Westing By Musket And Sextant CD 450 Sk 
 

Lightspeed Champion –  Falling Off The Lavender Bri dge (Domino)  
Hlavnou postavou združenia Lightspeed Champion je Devonte z dnes už rozpadnutej discopunkovej 
kapely Test Icicles.  
„Čo pieseň, to perla! Romantika v štýle Belle & Sebastian dýcha v songu Galaxy of the Lost, takmer 
desaťminútová Midnight Surprise má rozmanité podoby a nádherný text, v Salty Water akoby spieval 
mladší Badly Drawn Boy. Krásna platňa spájajúca hudobnú Britániu a Ameriku”. ***** 
Z recenzie Mateja Lauka pre časopis .týždeň 
Formát: CD    Cena: 490 Sk 
Kat.č.: WIGCD186   EAN: 5034202018629 
 
 
zerodB –  Heavyweight Gringos   (Ninja Tune)  
Britské duo vydalo v septembri roku 2006 vynikajúci debutový album „Bongos, Bleeps & Basslines“, 
ktorý Trevor Jackson prehlásil za „najlepšiu nahrávku Ninja Tune doposiaľ“. Dvojica oslovila 
viacerých kamarátov a interpretov zo spriaznených labelov Fluid Ounce, Ninja Tune a Big Dada s 
myšlienkou zremixovať túto majstrovskú nahrávku. Výsledkom je remixový album, obsahujúci 14 
rôznorodých trackov od nasledovných umelcov: Dibaba, Dave da Gato, Nwachukwu, Raymond In 
Space, Xrabit, A.T.F.C., Goetz, Toshio Matsurra, Raphael Sebbag... 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: ZENCD139   EAN: 5021392487120  
 

Ďalšie tituly zerodB na sklade:   Bongos, Bleeps & Basslines CD 590 Sk 
Bongos, Bleeps & Basslines 12” 280 Sk 

 
Ghislain Poirier –  No Ground Under  (Ninja Tune)  
Kanaďan Ghislain Poirier skúma nové teritória v rámci hip-hopu a elektronickej hudby. Jeho 
posadnutosť hrubými, špinavými a rytmickými beatmi položila základy pre jeho v poradí šiesty 
album. Sám Poirier túto nahrávku definoval ako „kozmopolitný, robustný, basový, digitálny 
dancehall“. V skutočnosti tu nájdete oveľa viac vplyvov než len dancehall: podivínsky hip-hop, 
dubstep, arabské rytmy, grime, electro-pop a dokonca aj soca (druh tanečnej hudby pochádzajúcej z 
Trinidadu a Tobaga). Je to výpoveď muža, ktorý sa už dlho oddane venuje hudbe, vytvoril si svoj 
vlastný štýl a pre tých čo ho nepoznajú, je to najlepšia možnosť sa s ním zoznámiť.  
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: ZENCD138 

 
Guts –  Le Bienheureux  (Wax On)  
Guts  z Paríža je hviezdny šéfkuchár bítov prvej triedy, ktorý sa učil z kuchárskej knihy donov starej 
newyorskej školy ako napríklad Bob Power (A Tribe Called Quest, The Roots) a teraz šikovne 
prepísal vlastnú zbierku receptov na ochutnávku pre nás všetkých - zabudnite absolútne na všetko, 
čo ste kedy počuli o "francúzskej kuchyni". Guts primiešava do svojej hudby všetky prísady 
potrebné pre masívny hlavný prúd. Šikovne spája chytľavý hiphopový postoj, potešenie zo 
vzrušujúcej a ľahko počúvateľnej hudby a kompletne odzbrojujúci popový nádych. Jeho cesty do 
New Yorku a Senegalu (kde pracoval v štúdiu Youssou N`Doura) a na pobrežia Jamajky ho taktiež 
inšpirovali včleniť do svojej hudby mnoho medzinárodných príchutí. 
Formát: CD    Cena: 550 Sk 

 
Matthew Ryan vs The Silver State    (One Little Indian)  
Na tomto albume nashvillského speváka a skladateľa sa hudba neustále mení a je silne ovplyvnená 
reálnym životom. V roku 2006 bol jeho brat odsúdený na 30 rokov väzenia a zároveň stratil blízkeho 
priateľa, ktorý zomrel na rakovinu. “Po prežití takéhoto roku ste akoby úplne mimo, pretože ste 
konfrontovaný s tým, ako sa veci môžu zmeniť.  Ale akonáhle sa s tým vyrovnáte a dáte sa znova 
dokopy, je to iné. Ja som zostal posilnený vnímaním času. Myslím, že len chcem, aby niečo 
znamenal. Chcel som to vždy, len teraz ešte viac.” 
“Skúšali sme v mojej garáži na Idaho Avenue počas leta 2007. Hrali sme tieto piesne až kým sme 
ich nehrali automaticky. Dosiahli sme ten bod, kedy to už pre nás nebola práca, kedy duch niečoho 
prevezme kontrolu a zdá sa to veľmi silné, len s malým vplyvom mysli, len samo srdce. Našim 

cieľom bolo urobiť čistú rokenrolovú nahrávku. Teraz dúfame, že táto hudba prinesie tohto bojovného ducha do vášho srdca, 
hlavy, kuchyne, auta, domova a života. Táto nahrávka bola mixovaná tak, aby bola hraná nahlas.” 

Formát: CD    Cena: 550 Sk 
           

Death In June –  The World That Summer (NERUS)  
Death In June je hudobné alter ego anglického folkového hudobníka Douglasa Pearcea. Skupina 
bola založená v roku 1981 v Anglicku pôvodne ako trio, ale po tom, ako v roku 1985 ostatní členovia 
skupinu opustili kvôli práci na iných projektoch, Death In June sa stalo výhradne one-man-bandom 
Pearcea a jeho rôznych hostí. Počas viac ako dvadsaťročnej existencie sa v hudbe Death In June 



zjavili početné zmeny v štýle aj v prezentácii. Výsledkom je úplná zmena od počiatočného post-punku a vplyvu Industrial 
Records k viac akustickému a hudobne orientovanému prístupu. Hoci niekedy považovaní za kontroverzných, Death In June sa 
stali veľmi vplyvnými v niektorých post-industriálnych hudobných kruhoch.  
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
     Kat.č.: BADVCCD9    EAN: 743907230222     
 

Death In June –  Take Care And Control (NERUS)  
K tomuto albumu prispel Albin Julius z formácie Der Blutharsch a pokračuje v myšlienke zhodnej s 
predošlými spoluprácami Douglasa P., vytvorenými počas jeho dlhoročnej kariéry. Poloha ostrej 
bojovnosti a surreálnych atmosfér podložená bohatými skúsenosťami vytvára z tohto albumu 
skutočne majstrovskú nahrávku od vodcov temného industriálu. 
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: NERUS42    EAN: 753907231625 

 
 
 

Ďalšie tituly Death In June na sklade:  Operation Hummingbird LP 590 Sk 
      Burial CD 550 Sk 

Abandon Tracks! CD 550 Sk 
Live In New York  DVD 650 Sk 
Death In June + Boyd Rice – Alarm Agents CD 550 Sk 
 

 
Current 93 –  Of Ruine Or Some Blazing Starre (Durtro Jnana)  
Majstrovské dielo Current 93 vyšlo pôvodne v roku 1994 po dvojalbume Thunder Perfect Mind a 
znamenalo pre kapelu ďalší skok vpred. Úžasná jemná gitara Michaela Cashmora, obohatená o 
drones, zvončeky a zvukové manipulácie, prispela k tomu, že tento album je jedným z hudobne 
najhypnotickejších albumov C93, s vokálom a textami Davida Tibeta. Reedícia je kompletne 
remasterovaná v plnefarebnom digipaku s 20-stranovým bookletom a novým artworkom. 
Formát: CD    Cena: 590 Sk 
Kat.č.: DJ1961    EAN: 621617550988 
 
 

Ďalšie tituly Current 93 na sklade:  Black Ships Ate The Sky CD 590 Sk 
Halo  CD 550 Sk 
How I Devoured Apocalypse Balloon 2CD 590 Sk 
Hypnagogue CD 590 Sk 
Inmost Light 3CD 1100 Sk 
Sixsixsix: Sicksicksick CD 590 Sk 
Sleep Has His House CD 590 Sk 
Thunder Perfect Mind 2CD 650 Sk 

 
DJ Dolores –  1 Real (Crammed)  
Tretí album DJ Doloresa ukazuje plný rozkvet jeho talentu. Používajúc znova elementy populárnej 
hudby z jeho rodného brazílskeho severovýchodu, zmiešané s elektronikou, lesnými rohmi a 
rockovými a dubovými vplyvmi, vytvoril skladby, ktoré sú nákazlivo veselé, aj keď sú založené na 
pozorovaní prísneho politického a sociálneho podtextu. Album bol nahratý s pomocou pravidelných 
spolupracovníkov ako Isaar, Maestro Forró, Gabriel Melo, Fernando Catatau, vokalista Maciel Salu, 
a hostí, ktorými boli slávny stúpenec politickej fúzie brazílskeho regiónu Nordeste Silvério Pessoa, 
plus Marion, mladá francúzska speváčka žijúca v Riu. 
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: ZIR31    EAN: 876623005650 

 
Ďalšie tituly DJ Doloresa na sklade:  Aparelhagem CD 490 Sk 

 
Think Of One –  Camping Shaabi (Crammed)  
Nový album belgického kolektívu Think Of One vychádza predovšetkým z ich lásky k marockému 
štýlu shaâbi. Tento štýl bol (a stále je) pôvodne hraný na oslavách a svadbách, predovšetkým v 
mestskom prostredí. Počas mnohých rokov sa shaâbi stal masívne populárny medzi mladými ľuďmi 
nielen v mestách ako Casablanca alebo Marakeš, ale aj v Bruseli a Antwerpách. Na skladbách 
spolupracovali piati hudobníci z Maroka: speváčky a perkusionistky Amina Tcherkich a Lalabrouk 
Loujabe  (obidve sú členmi marakéšskej čisto ženskej skupiny Houara), hudobník a spevák Ab el 
Kebir Bensalloum, a Hicham a Hakim Bouanani Moulay, renomovaní hudobníci na bruselskej shaâbi 
scéne. K hudbe primiešavajú vokály v arabčine, francúzštine a flámskom dialekte Antwerp.  
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: CRAW42    EAN: 876623005667  

 
Ďalšie tituly Think Of One na sklade:  Tráfico CD 490 Sk 
 
 


