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Private Domain  [Iko + Murcof, Para One...] –  Iko Invites (Naive) 
Kolaboračný projekt francúzskej dirigentky Laurence Equilbey sa snaží o nový pohľad na významné 
opusy minulosti vo svetle našej doby a pomôcť generácii vychovanej na beatoch,breakoch a 
loopoch objaviť a predefinovať klasický repertoár Bacha, Mozarta, Beethovena, Monteverdiho, 
Schuberta, Verdiho alebo Purcella. Digitálne reinterpretácie slávnych diel sa stali ešte 
abstraktnejšími a éterickejšími než boli originálne verzie. Na nahrávke sa zúčastnilo viac ako 60 
hudobníkov a spevákov z renomovaných chórových a barokových ansámblov. Trpezlivá kolektívna 
práca vyústila do vyváženého invenčného mixu živých nástrojov a elektroniky. 
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: 817011  EAN: 3298498170115 

 
Scarlett Johansson –  Wherever I Lay My Head (Naive) 
Anywhere I Lay My Head je debutový štúdiový album americkej herečky Scarlett 
Johansson, ktorý produkoval Dave Sitek (z TV on the Radio). V dvoch piesňach sa na 
albume vokálmi podieľa David Bowie. Štyri sú coververzie piesní Toma Waitsa, šesť je od 
Waitsa a jeho ženy Kathleen Brennan, a nájdeme tu aj jednu pôvodnú skladbu. 
V booklete nájdeme dokonca meno bossa labelu 4AD Iva Watts-Russella, zodpovedného 
za poradie skladieb. 
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: 8122799258  EAN: 3298498170115 

 
 [dunkelbunt] – Raindrops And Elephants (Naive) 
Hudba rakúskeho producenta s pseudonymom [dunkelbunt]  je mixom dancehallu, elektra, reggae, 
housu, bossy, breakbeatu, jazzu a ragga. Na remixovom albume Raindrops And Elephants – 
Piranha Re:Interprations vychádzajú na povrch iné hudobné tradície a vstupujú do prúdu z hlbokých 
a širokých prameňov repertoáru labelu Piranha Musik: v remixoch piesní od skupiny Simentera  z 
afrického ostrovného štátu Kapverdy, dvanásťčlennej rumunskej dychovky Fanfare Ciocarlia , 
balkánskych Boban i Marko Markovic , newyorského trubkára Franka Londona , bejrútskeho 
skladateľa Ihsana Al-Mounzera  alebo marseillských Watcha Clan  je vplyv z oboch zdrojov zjavný, 
no zároveň úplne zladený.  
CD: 17,50 € (527 Sk)             

  Kat.č.: PIR2335  EAN: 3298498170115 
 

Baby Dee – Safe Inside The Day (Drag City) 
Baby Dee je skladateľka, speváčka, harfistka a akordeonistka, ktorá spolupracovala s mnohými 
umelcami (Antony And The Johnsons, Current 93, Larsen, Marc Almond alebo The Dresden Dolls). 
Jej tretí album produkovali Will Oldham a Matt Sweeney, ktorí si na nej spolu s ďalšími hudobníkmi 
(John Contreras, Andrew WK, Bill Breeze..) aj zahrali. Skladby Baby Dee pripomínajú námornícke i 
kabaretné piesne, jej hlas osciluje niekde medzi Shirley Temple, Verou Lynn, Judy Garland a 
Tomom Waitsom, jej druh humoru má blízko k Nickovi Caveovi. Napriek tomu je to maximálne 
originálna, svojská výpoveď, prezentovaná s povznášajúcou emocionálnou čistotou. Jedna z 
najpozoruhodnejších nahrávok roka 2008.  
CD: 17,50 € (527 Sk)             

  Kat.č.: DC351CD  
 

Mr Scruff – Keep It Unreal Reissue (10th anniversar y analogue 
remaster edition) (Ninja Tune) 
Analógovo remastrovaný klasický album od Mr. Scruffa prichádza aj s 9-trackovým bonusovým CD, 
na ktorom je 6 predtým nevydaných skladieb z pôvodných štúdiových nahrávok. Keep It Unreal, 
obsahujúci skladby ako Spandex Man, Fish alebo Get A Move On, je albumom, ktorým Andy Carthy 
alias Mr Scruff preslávil ako jeden z veľkých anglických hudobných excentrikov. Bonusový disk je 
plný funkových prekvapení ako pomalé groovy Vibraphone Boogie, zasnené Eardrops alebo 
Baisies, energická a na rytmoch založená skladba zo starej školy. 
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: ZENCD42X  EAN: 5021392557120 

 
Kid Koala – The Slew: 100% (Puget Sound) 
Kanadský turntablista Eric San aka Kid Koala prichádza s rámusom a najnovším projektom, 
hviezdnou rock-hop spoluprácou nazvanou The Slew: 100%, ktorá pôsobivo spája jeho dídžejské 
schopnosti a zručnosti a štúdiovú mágiu so surovou silou rock'n'rollu. "Keď sme začali pred 4 a pol 
rokmi s týmto albumom," hovorí San, "neustále sme sa pýtali sami seba - ako by to znelo, keby The 
Bomb Squad alebo The Dust Brothers produkovali platňu Black Sabbath?"  
 
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: PSRCD100  EAN: 3298498170115 

 
 



 
Ape School –  Ape School (Ninja Tune/Counter) 
Michael Johnson, bývalý člen indie skupín Holopaw a Lilys, vydáva pod novým pseudonymom 
Ape School  svoj druhý sólový album. Na tejto nahrávke šikovne spája jednoduché popové piesne 
s paletou nehmotných zvukov, produkovaných na archaických analógových elektronických 
nástrojoch. Už od prvej piesne je zrejmá tonálna šírka a zvuková plynulosť, ktorú nám na tomto 
albume ponúka. Zvuky analógových oscilátorov prechádzajú do citlivého popu a rocku, postupne 
odhaľujúc piesne založené na inštrumentálnom základe, ponúkajúce bystré a výrečné texty 
prednášané Johnsonovým elastickým tenorom. 
CD: 16,50 € (497 Sk)             
Kat.č.: COUNTCD019  EAN: 5021392546124 
 
The Heavy –  The House That Dirt Built (Ninja Tune/Counter) 
Druhý album aglickej skupiny The Heavy ponúka zaujímavú zmes rôznych štýlov, od garage-
punku a skorého rokenrolu, cez blues, R&B až po reggae alebo funk. Na tomto albume však 
kapela dokazuje aj to, že popri energickej párty hudbe dokáže vytvoriť aj veľmi emocionálne 
piesne, ktoré hravo kombinujú ich mnohé vplyvy do niečoho úplne nového a zároveň 
nadčasového. K trom skladbám albumu prispeli aj členovia skupiny The Noisettes a celá nahrávka 
bola mixovaná a produkovaná Jimom Abissom, ktorý produkoval napr. albumy Arctic Monkeys, 
Adele alebo Kasabian. 
CD: 16,50 € (497 Sk) / LP 18,00 € (542 Sk)             
Kat.č.: COUNTCD028 / COUNT028  EAN: 5021392572123 / 5021392572185 

 
 
King Cannibal –  Let The Night Roar (Ninja Tune) 
Dylan Richards, lepšie známy ako Zilla vďaka pozoruhodnej sérii mixov a kompilácii Watch And 
Repeat Play pre Warp Records, rozbehol projekt King Cannibal  počas svojho experimentovania s 
používaním zvukových paliet drum & bass cez rytmy dancehallu. Debutový album ponúka ostrú a 
totálne nekompromisnú melu zvukov a rytmov industriálneho dancehallu, miestami s prvkami 
reggae, minimalu, ambientu alebo dubstepu.  
CD: 16,50 € (497 Sk)              
Kat.č.: ZENCD151  EAN: 5021392562124 
 
 

 
Various Artists –  Strike! (Counter Records Sampler ) (Ninja Tune/Counter) 
Viac ako 6 rokov po rozpade obnovilo newyorské hip-hopové zoskupenie Anti-Pop Consortium 
opäť svoju činnosť a vydalo v poradí štvrtý album. „Fluorescent Black“ prezentuje najsilnejšiu 
nahrávku v doterajšej histórii kapely. Anti-Pop Consortium tu znejú ako žiadna iná hip-hopová 
skupina, comebackový album každým novým vypočutím odhaľuje svoju vnútornú hĺbku a hutnosť. 
Nie je to síce úplne dokonalá nahrávka, ale drvivá väčšina trackov znie naozaj veľkolepo. 
„Fluorescent Black“ je 17-piesňové majstrovské dielo, ktoré odvážlivo manévruje v širokej škále 
nálad, beatov, konceptov a žánrov, expandujúcich rôznymi smermi post-modernej hudby.  
CD: 5,17 €              
Kat.č.: COUNTCD030  EAN: 5021392568126 
 
Current 93 –  Aleph At Hallucinatory Mountain (Coptic Cat) 
Album „Aleph At Hallucinatory Mountain“ je najoriginálnejším a najnevyspytateľnejším kúskom v 
diskografii Current 93.  
Dramatizácia epického príbehu hlavného protagonistu Alepha (postava na spôsob biblického 
Adama) je ovplyvnená Homérovou Odyseou. Tibetova inklinácia k tvrdšej hudbe ho priviedla do 
teritória, ktoré obývajú doom/drone kapely ako napr. Sunn O))), Boris, Om, ale aj  post-rockeri typu 
Silver Mt. Zion alebo Mono. Na albume sa okrem Tibeta podieľalo 16 hudobníkov, ktorí vytvorili 
eklektickú superskupinu (Steven Stapleton, Andria Degens, John Contreras, James Blackshaw..).  
CD: 17,50 € (527 Sk)                  
Kat.č.: NIFE004CD  EAN: 061297127825 
 
 
Larsen –  La Fever Lit (Important) 
Larsen je tajomné experimentálne zoskupenie z talianskeho Turína. Počas svojej 13-ročnej 
existencie spolupracovali s mnohými významnými interpretmi (Michael Gira, Jarboe, Jóhann 
Jóhannsson, David Tibet, Julia Kent, Z’ev, Xiu Xiu, Nurse With Wound, Fovea Hex, Deathprod, 
Matmos...). Ich v poradí ôsmy album je zrejme ich najucelenejšiou nahrávkou. Dlhé, pomaly sa 
roztvárajúce skladby sú obohatené v troch prípadoch vokálmi Little Annie. Jej zvláštny kabaretný 
prejav zavedie poslucháča do dávnej, značne zdeformovanej a melanchóliou nasiaknutej reality. 
Hypnotické aranžmány a expanzívne kompozície Larsen pozostávajú z cyklických bicích, 
vygradovaných gitarových melódií, kvílivého zvuku thereminu a subtílnej elektroniky. Výsledný 
experimentálny zvuk disponuje cinematickým, slávnostným až majestátnym charakterom. 
CD: 18,00 € (542 Sk)                    

          Kat.č.: IMPREC221CD  EAN: 793447522128 
 
 



  
Jozef Van Wissem –  It Is All That Is Made    (Important) 
Holandský minimalistický skladateľ a renomovaný lutnista, supertalent, porovnateľný s gitarovým 
géniom Jamesom Blackshawom (s ktorým tvorí duo Brethren Of The Free Spirit) a pri počúvaní 
jeho skladieb máte pocit, že hrá naraz viacero muzikantov. Táto minimalistická hudba si nevyžaduje 
prílišnú koncentráciu, pretože ona sama disponuje schopnosťou uviesť poslucháča do tranzu. 
Krásna, citlivá nahrávka, ktorá spája staré s novým a predstavuje Van Wissema ako majstra 
nástroja, ktorý vo svete súčasnej hudby patrí k tým nevšednejším. 
CD: 18,00 € (542 Sk)                  
Kat.č.: IMPREC232CD  EAN: 793447523224 
 
 
Elfin Saddle –  Ringing For The Begin Again (Constellation) 
Elfin Saddle je dvojčlenné zoskupenie z Montrealu, ktoré tvorí kanadský songwriter Jordan 
McKenzie a japonská študentka umenia Emi Honda. Na albume je zrejmý vplyv japonskej hudby, 
skombinovaný s barokovým folkom (využitie nástrojov ako bendžo, akordeón, akustická gitara, 
husle, zvony, ukulele, xylofón, pílový plát, tuba) a prítomné sú aj prvky post-rocku (štruktúra piesní, 
náhle zlomy, striedanie tempa). Obaja protagonisti sa striedajú v používaní vokálov, Jordan spieva 
po anglicky, Emi výhradne po japonsky. Album je výnimočnou nahrávkou, ktorá obsahuje mnoho 
aspektov individualizujúcich Elfin Saddle ako kapelu mimo akýchkoľvek žánrov a trendov. 
CD: 17,50 € (527 Sk)                  
Kat.č.: CST059-2    

 
Anti-Pop Consortium –  Fluorescent Black    (Ninja Tune/Big Dada) 
Viac ako 6 rokov po rozpade obnovilo newyorské hip-hopové zoskupenie Anti-Pop Consortium 
opäť svoju činnosť a vydalo v poradí štvrtý album. „Fluorescent Black“ prezentuje najsilnejšiu 
nahrávku v doterajšej histórii kapely. Anti-Pop Consortium tu znejú ako žiadna iná hip-hopová 
skupina, comebackový album každým novým vypočutím odhaľuje svoju vnútornú hĺbku a hutnosť. 
Nie je to síce úplne dokonalá nahrávka, ale drvivá väčšina trackov znie naozaj veľkolepo. 
„Fluorescent Black“ je 17-piesňové majstrovské dielo, ktoré odvážlivo manévruje v širokej škále 
nálad, beatov, konceptov a žánrov, expandujúcich rôznymi smermi post-modernej hudby.  
CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: BDCD150   EAN: 5021392150826 
 

Speech Debelle –  Speech Therapy    (Ninja Tune/Big Dada) 
Corynne Elliot (aka Speech Debelle) je mladá britská raperka, ktorá so svojim debutovým albumom 
vyhrala prestížne britské ocenenie Mercury Prize. Album „Speech Therapy“ je veľmi výstižný názov 
– Speech hovorí priamo zo srdca, úplne otvorene a dôverne, ako keby všetky svoje slová 
adresovala známej osobe. Nepotrebuje kričať, aby jej bolo rozumieť, naviac v 26-tich rokoch dokáže 
znieť stále rebelantsky mlado a zároveň ako ostrieľaná raperka. Jej zvuková paleta je podmienená 
intimitou jej myšlienok a krehkosťou jej vokálu. Nadišiel správny čas, aby Speech Debelle 
presvedčivo interpretovala to, čo počuje vo svojej hlave. 
CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: BDCD137    EAN: 5021392137827 
 
Two Fingers (Amon Tobin / Sway / Doubleclick) – Two  Fingers (Ninja Tune/Big Dada) 
Two Fingers tvoria Brazílčan Amon Tobin a anglický producent a hudobník Joe „Doubleclick“ 
Chapman. V Montreale potom spoločne aplikovali produkčné techniky spájané s anglickými štýlmi 
ako drum & bass do predlohy hip-hopu a tento experiment viedol ku skvelým výsledkom. Sway 
DaSafo, držiteľ ceny MOBO (Music Of Black Origin) nahral s nimi sedem piesní, čím chcel ukázať 
vážnejšiu stránku svojej osobnosti, ponúkajúc drsný komentár k rôznym spoločenským témam. O 
zvyšné vokály sa postarali Ms Jade a dancehallová legenda CeCile. Potom, ako bolo pridaných 
niekoľko inštrumentálnych rytmov, bola dokončená prvá etapa tejto pokračujúcej spolupráce. 
Unikátna, nekompromisná, drsná a zároveň pekná nahrávka. Zaujímavá hudba, ktorá presahuje 
žánre, aby vystúpila sama osebe. 

CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: BDCD135   EAN: 5021392150826 
 

Fink –  Sort Of Revolution (Ninja Tune) 
Jeden z najnedocenenejších svetových spevákov a pesničkárov prichádza so skvostným tretím 
albumom. Fink sa spolieha sa na nekompromisnú kvalitu svojej práce a ohromujúce živé 
vystúpenia viac ako na veľké hudobné labely a marketingové rozpočty. Okrem toho, že je 
prvotriednym pódiovým performerom, je rovnako majstrovským textárom a žiadaným skladateľom 
piesní. Ako všestranne zručný spevák a gitarista vystupoval ako špeciálny hosť pre tisíce divákov 
v londýnskej Royal Albert Hall, newyorskej legendárnej Carnegie Hall i na 80-tisícovom Milánskom 
štadióne San Siro Stadium. So svojou skupinou hral po boku Zero 7, Massive Attack a mnohých 
iných medzinárodných umelcov a počas posledných rokov odohral viac ako 500 živých vystúpení.  
CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: ZENCD146   EAN: 5021392540122 

 
 
 



Odd Nosdam –  T.I.M.E. Soundtrack   (Anticon) 
David P. Madson je hudobník, DJ, umelec a spoluzakladateľ labelu Anticon. Do povedomia 
hudobnej verejnosti sa zapísal najmä so svojou kapelou Clouddead. Spolupracoval napr. s Hood, 
Jessica Bailiff, The Notwist, Boards Of Canada, TV On The Radio, Eluvium, Mike Patton, Grouper, 
Múm... „T.I.M.E. Soundtrack“ je hudba k dokumentu „This Is My Element“, ktorý zobrazuje 
majstrovské kúsky profesionálnych skateboardistov. Každý track je špeciálne prispôsobený k 
videu s konkrétnym jazdcom a verne interpretuje jeho štýl a dynamiku. Madson, najosobitejší 
architekt nekomerčného hip-hopu, skomponoval maximálne melodickú a chytľavú hudbu, ktorá 
obsahuje prvky hip-hopu, funky, experimentálnej elektroniky i ambientu. 
CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: ABR0092CD     

 
 

Goldmund –  The Malady Of Elegance (Type) 
Druhý album bostonského skladateľa Keitha Keniffa, lepšie známeho pod pseudonymom Helios . 
Pri tvorbe svojich hlbokých zvukoplôch sa obmedzuje len na piáno a opäť nás vťahuje do 
priestorného, meditatívneho a filmového sveta tónmi, ktoré plynú v pomalom a zasnenom tempe.  
Počas celej nahrávky plynie jemná epika, od nádeje v otvárajúcej skladbe, cez melanchóliu, až po 
citlivú romantiku záverečnej skladby albumu. Počúvanie tohto albumu takmer vyvoláva vlastný 
obrazový doprovod v mysli poslucháča, a práve to dokazuje Keithov výnimočný skladateľský talent. 
The Malady of Elegance je hlbokou osobnou meditáciou, do ktorej sa dá úplne ponoriť. 
CD: 16,50 € (497 Sk)                  
Kat.č.: TYPE039  
 
The Alps –  III (Type) 
Prvý štúdiový album sanfranciského tria The Alps. Jefre Cantu-Ledesma, hlavná postava skupiny 
Tarantel, bývalý člen Tussle, Alexis Georgopoulus (známejší ako ARP) a člen skupiny Troll, Scott 
Hewicker, spoločne prinášajú širokú škálu svojich zručností, aby vytvorili túto okúzľujúcu 
cinematickú nahrávku, ktorá popri hojosti zvukov ponúka nadčasovú hudbu obsahujúcu 
najvyberanejšie prvky progressive rocku, post-rocku a dronu, spletitosť psychedelickej folkovej 
scény, ako aj prvky funku a groove orientovanej elektroniky. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE042   EAN: 182270000956 
 

 
Helios –  Caesura (Type) 
Keith Kenniff (aka Helios) je spätý s labelom Type Recordings od úplného začiatku. Vydavateľstvo 
Type funguje už piaty rok a Kenniff prichádza so svojou piatou nahrávkou. Jeho hudba sa neustále 
vyvíja a každý album niečím prekvapí – či už je to začlenenie ťažkých elektronických beatov alebo 
použitie vokálov.  
Novinka „Caesura“ predstavuje návrat k inštrumentálnemu soundu a je oveľa elektronickejšia než 
predchádzajúce nahrávky. Navrstvené syntetizátory spolu s údernými bicími a epickou až filmovou 
atmosférou tvoria perfektný mix indie-popu a ambientnej hudby. Kenniff čerpá inšpiráciu najmä z 
rytmickej indietroniky Ulricha Schnaussa a pokľudného ambientu Briana Ena, no tieto vplyvy dokáže 
podstatným spôsobom obohatiť vlastnými skladateľskými schopnosťami. 

  CD: 16,50 € (497 Sk)  
  Kat.č.: TYPE042   EAN: 182270000956 

 
Beirut –  March Of The Zapotec / Holland (Pompeii) 
„March of the Zapotec je poctivá dychovka, na akú sme pri Beirut zvyknutí. Úžasná kombinácia 
plného zvuku a plnej hlavy nápadov. Ak o dobrej hudbe platí tvrdenie, že znie úplne prirodzene a 
nenásilne, toto je ten prípad.“ – exitmusic.sk 
Polovicu tejto nahrávky tvorí hudba nahratá s pohrebnou kapelou z Mexika, Druhé CD Holland sú 
nahrávky, ktoré zložil v predbeirutovskom období pod menom Realpeople. Nahrávka odzrkadľuje 
Condonovu schopnosť personalizácie zvuku, či už je inšpirovaný balkánskym folkom, francúzskym 
šansónom, mexickými trubadúrmi, synthipopom 80-tych alebo housom 90-tych rokov.  
2CD: 18,00 € (542 Sk)                  
Kat.č.: POMP01CD   EAN: 600197220122 
 
James Blackshaw –  The Glass Bead Game (Young God) 
James Blackshaw je mladý anglický virtuóz, ktorého vyjadrovacím prostriedkom je 12-strunová 
akustická gitara. Na albume hosťujú členovia Current 93 – Joolie Wood (husle, klarinet, flauta) a 
John Contreras (violončelo) plus klasicky vyštudovaná speváčka Lavinia Blackwall. Hudba je 
jednoduchá, no neobyčajne epická a hypnotická. Majestátny album, plný magicko-meditatívnych 
obrazov, ktorý bude v koncoročných anketách za rok 2009 určite figurovať veľmi vysoko. 
„Jeden z najlepších a najoriginálnejších inštrumentalistov v novodobej akustickej renesancii.“ 
(Rolling Stone) 
„Blackshaw vkladá do svojej inštrumentálnej hudby veľké emócie s citom a šarmom a je schopný 
vyjadriť myšlienky a príbehy bez použitia jediného slova.“ (Pitchfork) 
CD: 16,50 € (497 Sk) / LP+CD: 23,00 € (693 Sk)  

            Kat.č.: YG40CD / YG40   EAN: 658457004029 / 658457004012 

 



 
Sonic Youth –  The Eternal (Matador) 
Legenda, ktorej vplyv na alternatívnu hudbu je neopísateľný, vydáva v poradí už ich 16. album. Po 
odchode od major labelu Geffen sa upísali nezávislej značke Matador Records. Zmena nastala 
i v zostave - miesto Jima O’Rourka nahradil Mark Ibold, ktorý hrával v kapele Pavement. Album 
svojou rockovou energiou pripomína nahrávky z druhej polovice 80-tych rokov – „Evol“, „Sister“ a 
„Daydream Nation“, na ktorých konvenčnejšie piesňové štruktúry v spojení s intenzívnymi 
feedbackmi spôsobovali takmer závrate vzbudzujúce účinky.  
Túžite poznať tajomstvo večnej mladosti? Kúpte si „The Eternal“! 
CD: 17,00 € (512 Sk)   
Kat.č.: OLE8292    EAN: 744861082927 
 

 
Jarvis Cocker –  Further Complications (Rough Trade) 
Druhý sólový album Jarvisa Cockera, 45-ročného britpopového idolu a bývalého frontmana Pulp. 
Produkoval Steve Albini, ktorý sa špecializuje prevažne na tvrdšiu rockovú hudbu (Pixies, Nirvana, 
Slint, PJ Harvey, Neurosis...). Už úvodný titulný track prezrádza typický Albiniho rukopis, gitary 
znejú hlučne a bez príkras, bicie sú skvele nazvučené, takže celý album je z väčšej časti 
priamočiary indie rock. „Further Complications“ je smelé a progresívne vykročenie Jarvisa Cockera 
k novým horizontom jeho sólovej kariéry. Jednoznačne sa jedná o najlepší Cockerov počin od čias 
„Different Class“. 
CD: 17,00 € (512 Sk)  
Kat.č.: RTRADCD540   EAN: 883870054027 
 

 
Bass Communion –  Loss (Soleilmoon) 
Sólový projekt  Bass Communion pre Stevena Wilsona (Porcupine Tree, No-Man..) zosobňuje 
nielen hudbu najbližšiu jeho srdcu, ale i hudbu, ktorú sám najradšej počúva. Album „Loss“ (strata) 
sa nezaoberá bezprostredným okamihom straty, ale jej dôsledkami. Drviaca melanchólia, neustále 
otázky typu „čo ak?“, „prečo?“, pocity plné ľútosti a pochybností, premárnená možnosť a chvíľa, 
ktorá sa už nikdy nezopakuje... No uprostred tejto temnej scény sa rodí nádej a svetlo a strata nie 
je nikdy komplexná. Spomienky síce ostávajú ako dôkaz toho, čo sme stratili, ale život ide ďalej. 
CD+DVDA: 18,00 € (542 Sk)  
Kat.č.: SDVD5-SOL155CD   EAN: 753907900590 
 
 

 
Biosphere –  Wireless (Touch) 
Prvý live album Geira Jenssena tvorí jeden viac než hodinový track, a predstavuje prierez jeho 
tvorby, počnúc albumom Substrata až po jeho najaktuálnejší materiál z albumu Dropsonde. 
Wireless je slávnostná, cinematická nahrávka, ktorá sa uberá rozmanitými smermi – od tónov 
klasickej hudby cez terénne nahrávky, džezové názvuky až k rozľahlým ambientným plochám, no 
napriek tomu zostáva neobyčajne konzistentná a homogénna. Jenssen zotiera hranice medzi 
jednotlivými skladbami, necháva ich plynule splynúť navzájom jednu do druhej a vytvára tak 
jednoliaty celok hudby a zvuku. „Wireless“ je majestátny dokument, ktorý demonštruje nielen 
Jenssenovho génia, ale i výnimočný étos labelu Touch, jedného z najrenomovanejších 
vydavateľstiev súčasnosti. 

    CD: 16,00 € (482 Sk)  
           Kat.č.: TONE38        EAN: 5027803903821 

 
Bliss –  No One Built This Moment (Music For Dreams) 
Dánska kapela Bliss doposiaľ predala viac ako 100 000 albumov a ich piesne sa objavili na viac 
ako 300 kompiláciach. Ich skladba „Kissing“, vydaná na soundtracku k filmu „Sex And The City“, 
im zaručila obrovský úspech a vďaka nej majú Bliss v určitých krajinách pozíciu superstars. Hudba 
Bliss kombinuje filmový pop, world music a chill-out. Na novej nahrávke hosťuje viacero 
zaujímavých mien: Sophie Barker z kapely Zero 7, legendárna ikona 80-tych rokov Boy George, 
speváčka Lisbeth Scott (naspievala skladby pre soundtracky ako napr. „The Chronicles Of 
Narnia“, „Munich“ alebo „The Passion Of Christ“) či nórska speváčka a skladateľka Ane Brun. 
CD: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: ZZZCD0044   EAN: 5709498206400 

 
Flunk –  This Is What You Get (Beatservice) 
Štvrtý štúdiový album nórskeho tria: kým ich debut For Sleepyheads Only bol ovplyvnený post trip-
hopovými rytmami a druhý album Morning Star bol viac popový s prvkami folku a country, nový 
album je prirodzeným vývojom z ich predposlednej nahrávky Personal Stereo, s temnejším a viac 
experimentálnym nádychom a viac prítomnými elektronickými zvukmi, tentokrát so zreteľnou 
inšpiráciou z londýnskych ulíc, s prvkami dub-stepu, housu, ale aj rocku. Zároveň sú tu stále 
prítomné aj prvky popu. Flunk majú vo zvyku zahrnúť na každom albume nejakú cover verziu a 
tentokrát ponúkajú klasickú skladbu Karma Police od skupiny Radiohead. 
CD: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: BS116CD    EAN: 7035538886447 

 



 
Akron / Family –  Set 'Em Wild, Set 'Em Free (Crammed) 
Akron/Family (v súčasnosti trio multiinštrumentalistov Dana Janssen, Seth Olinsky a Miles Seaton) 
si počas svojej existencie vyslúžili od novinárov mnohé označenia – pastorálny freak folk, prog-
rock, neopsychedélia, avantgardný stoner rock, tribálny etno-funk, post-rock... Ich hudba je 
nespútaná, kaleidoskopická a prekračuje hranice hudobných žánrov. Nový album je ich 
najpriamočiarejšia a najživšia nahrávka doteraz. Jej tempo a hlasitosť sa mení v závratných 
extrémoch, častokrát v priebehu jedného songu. V hudbe Akron/Family prebývajú duchovia, 
vznášajú sa kdesi v pozadí a kapela ich vyvoláva svojim temperamentom a obrazotvornosťou. 
CD: 16,50 € (497 Sk) / LP: 20,00 € (572 Sk)  
Kat.č.: CRAM144CD / CRAM144LP EAN: 876623006022 / 876623006039 
 
 
Staff Benda Bilili –  Très, Très Fort (Crammed) 
Staff Benda Bilili sú pouličná hudobná skupina z Konga. Debutový album „Tres Tres Fort“ sa 
nahrával vonku, s použitím tucta mikrofónov (o jednom z nich koluje legenda, že údajne patril 
Jacquesovi Brelovi), laptopu a 100-metrového elektrického káblu, načierno napojeného z 
opusteného baru neďaleko. Produkcie sa ujal Vincent Kenis, ktorý produkoval a dostal do 
povedomia svetovej verejnosti skupiny ako Konono No.1 alebo Kasai Allstars. Album sa okamžite 
po vydaní stal obrovskou senzáciou hlavne vo Veľkej Británii, USA a Francúzsku. Hudba Staff 
Benda Bilili je neuveriteľným mixom afro-rumby, latino rytmov, rhythm’n’blues, reggae a bohatých 
vokálnych harmónií.  Kapela získala cenu Womex Artist Award 2009 ~ No. 1  vo World Music 
Chart Europe jún 2009 ~   Extraordinary story, extraordinary music. ***** The Independent  
CD+DVD: 16,50 € (497 Sk)  

     Kat.č.: CRAW52                EAN: 876623005872 
 

 
Hess Is More –  Hits (Music For Dreams) 
Zbierka najsilnejších skladieb od dánskeho multitalentu menom Mikkel Hess (aka Hess Is More), 
ktorá obsahuje najznámejšie hity ako napríklad „Yes Boss“, „Ssshhhh“, „Walk Song“ alebo „Would 
Would you like to Disco“. Od svojho debutu v roku 2005 vydal Hess Is More už 5 albumov (vrátane 
jedného live albumu), ktoré mu po celom svete zabezpečili nasledovníkov spomedzi nezávislých 
umelcov, hudobníkov, fajnšmekerov a zberateľov. Hudba Hess Is More je hravá, cinematická, s 
vlastnou melodičnosťou, a Hits je solídnym a unikátnym manifestom od skutočného originálu. 
Hess is More = freestyle, elektronika, akustika, disko, jazz. 
CD: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: ZZZ0002CD   EAN: 744861082927 
 

 
Xela –  In Bocca Al Lupo (Type) 
Xela je projektom Johna Twellsa. Jeho predošlá nahrávka „The Dead Sea“ čerpala inšpiráciu z 
hororových filmov Daria Argenta a Umberta Lenziho. Každý dobrý horor má svojho nasledovníka, 
takže aj nový Twellsov album pokračuje v skúmaní temných teritórií, tentokrát Twells zameral 
svoju pozornosť na dejiny kresťanskej cirkvi. Twells sa kvôli tejto nahrávke vybral do Španielska a 
Talianska, kde navštívil starobylé baziliky, katedrály, katakomby a ruiny kostolov, aby získal 
zdrojové informácie. Tajomná história, okultné obrady, strašidelné príbehy a zlovestné  zvuky sa 
stali základným konceptom albumu, ktorého názov po taliansky znamená „vo vlčej tlame“. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE043    EAN: 182270000956 
 
 
Peter Broderick –  Float (Type) 
Debutový dlhohrajúci album amerického multiinštrumentalistu je nádherný opus plný vyzretých 
piesní a dramatických okamihov. Broderick okrem tradičného klavíra využíva bohatú paletu 
hudobných nástrojov ako sú husle, viola, violončelo, čelesta, gitara, bendžo, theremin, akordeón, 
bicie, trúbka alebo basgitara a exceluje v ich kompaktnom skĺbení do emocionálne silného celku. 
Jeho hudba má kvôli orchestrálnej inštrumentácii a melancholickej atmosfére mnoho spoločného 
so skladateľmi ako napr. Max Richter, Sylvain Chauveau alebo Jóhann Jóhannsson, cinematický 
aspekt zasa pripomína tvorbu Michaela Nymana alebo Yanna Tiersena.  
CD: 16,50 € (497 Sk) 
Kat.č.: TYPE027         EAN: 182270000697 

  
Mokira –  Persona (Type) 
Mokira je názov projektu švédskeho hudobníka Andreasa Tilliandera. Jeho hudba má korene 
rovnako v psychedelickom rocku, dub techne, glitch-elektronike, krautrocku ako i v germánskom 
ambiente. Každá skladba potrebuje dlhší čas a vlastný priestor, aby sa rozvinula. Tracky plynule 
prechádzajú jeden do druhého a album tým získava celistvosť a priamočiarosť, čo ešte viac 
zvyšuje hypnotický účinok celej nahrávky. Persona je vyzretá, sebavedomá kolekcia modernej 
elektronickej hudby. Podobne ako pri rovnomennom filme Ingmara Bergmana aj u Andreasa 
Tilliandera sa jedná o sebaobnažujúcu výpoveď. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE047    EAN: 182270000758 



 
Grouper –  Dragging A Dead Deer Up A Hill (Type) 
Grouper je sólový projekt hudobníčky Liz Harris z amerického Portlandu. Delikátne piesňové 
štruktúry jej tretieho albumu definujú dva základné elementy: akustická gitara a vznášajúci sa, 
ambientný vokál Liz Harris. Jej hudba by sa dala označiť ako indie-dream pop, evokujúci zlaté 
obdobie labelu 4AD v 80-tych rokoch (Cocteau Twins, This Mortal Coil).  Album bodoval vysoko  
vo všetkých výročných hudobných rebríčkoch za rok 2008 a stala sa jedným z najpredávanejších 
artiklov vydavateľstva Type Records. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE038    EAN: 182270000871 
 
 
 
The Veils –  Sun Gangs (Rough Trade) 
Po trojročnej pauze, kedy vyšiel album Nux Vomica, prichádza táto kapela, zoskupená 
okolo lídra Fina Andrewsa, s ďalším počinom. Spevák nestratil nič zo svojho 
charakteristického hlasu, nástojčivého a miestami až hysterického a skvele podčiarkuje 
celú atmosféru albumu, ktorá je mierne potemnelá a nostalgická. Sun Gangs je 
bezpochyby doteraz najlepším albumom kapely. Produkoval Graham Sutton (Bark 
Psychosis). 
CD: 17,00 € (512 Sk)  
Kat.č.: RTRADCD382   EAN: 883870038225 
 
 
Urbsounds –  Back Mirror (Urbsounds Collective) 
Diaľka zblížila členov urbsounds kolektívu na ich zatiaľ najviac kolaboratívnej nahrávke back 
mirror. Monika Šubrtová a Daniel Kordík z dua jamka si z Londýna vymieňali audio súbory s rbnx 
(Tobiaš Potočný) a urbanfailure (Michal Lichý) pôsobiacimi v Bratislave. Každý z členov kolektívu 
začal jednu skladbu a audio stopou prispel k tým ostatným. Vznikla tak ucelená zvuková 
konfrontácia polámaných beatov, lo-fi rytmov a intenzívnych kvílení a oscilácii doma zhotovených 
audio krabičiek. V rukách držíte štyri skladby v stave dokonalého chaosu. 
10” LP: 8,00 € (241 Sk)  
Kat.č.: URBLP2      
 

 
Mr Scruff –  Tri čko 'Ninja Tuna' 
Tmavošedé tričko s krátkymi rukávmi z prvotriednej bavlny s dizajnom 
'Ninja Tuna' priamo od Mr. Scruffa, zabalené v konzerve. 
Máme veľkosti: pánske L, XL, dámske M (má univerzálny strih a 
zhruba zodpovedá veľkosti pánskeho S).  
Skvelý tip na unikátny darček! 
Tričko: 22,00 € (662 Sk)  
Kat.č.: ZTIN143                                        
 
 

 
Bonobo –  Live At Koko (Ninja Tune) 
Pred niekoľkými rokmi sa sa Simon Green alias Bonobo rozhodol, že chce robiť niečo viac než len 
dídžeja a dal dokopy skupinu, ktorá mohla ukázať jeho víziu naživo. Bicie, klávesy, gitara, 
sampler, on sám na basgitaru, speváčka, saxofonista a trojčlenná sláčiková sekcia je zostava, 
ktorú sa mu úspešne podarilo zložiť. Po tom, ako kapela hrala vo významnej londýnskej hudobnej 
sále The Luminaire, vypredáva iné londýnske sály ako Koko alebo Forum, a hudobná sloboda, 
ktorú Green takto našiel, sa odráža spätne v jeho štúdiovej tvorbe. Toto DVD, zachytávajúce živý 
koncert, je prepletené aj rozhovormi. 
DVD: CD: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: ZENDV119            EAN: 5021392523125 
 
 

The Long Lost –  The Long Lost  (Ninja Tune) 
Skupinu tvorí Alfred Darlington (aka Daedelus) a jeho manželka Laura. Na rozdiel od avantgardnej 
elektroniky a hip-hopovej estetiky hudby Daedelus, The Long Lost je spojením dvoch 
samostatných tvorcov a producentov s láskou pre smutný zvuk a jemné elektroakustické melódie. 
Ide o fascinujúci a úplne individuálny hudobný projekt. Jeho výsledkom sú skladby, ktoré by sa dali 
opísať ako psychedelické uspávanky pre milencov a nešťastne zaľúbených.. The Long Lost 
očisťujú tému lásky od všetkých klišé a mainstreamového bedákania a spájujú ju s tými zvláštnymi 
a nekontrolovateľnými emóciami, ktoré nás všetkých tak ovládajú. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: ZENCD133            EAN: 5021392537122 
 

 



Yppah –  They Know What Ghost Know (Ninja Tune) 
Po svojom debute „You Are Beautiful At All Times“, sa Yppah vracia so svojim druhým albumom, 
na ktorom formuje viac rockovejší zvuk, okrem rôznych foriem elektronickej hudby značne 
ovplyvnený aj formami psychedelického soulu a rocku. Po sérii minuloročných vystúpení, vrátane 
SXSW, jedného z najväčších festivalov v USA, a koncertov v Japonsku, Joe Corrales dokázal, že 
je pripravený vstúpiť do veľkej ligy. Rovnaký pocit vychádza aj z nového albumu, kde pomocou 
kombinácie melódií, rytmov a zvukov vyvára nálady, ktoré, aj keď sú prevažne melancholické, sú 
zároveň povznášajúce. 
CD: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: ZENCD147            EAN: 5021392541129 
 
Jana Winderen –  Heated: Live In Japan (Touch) 
Debutový album „Heated: Live In Japan“ je záznamom živého vystúpenia, ktoré Jana Winderen 
odohrala 24. októbra 2008 v tokijskom klube Super Deluxe. Zdrojový materiál pre tento live set 
tvorili nahrávky zachytené v Grónsku, Nórsku a na Islande. Jana s týmito terénnymi nahrávkami 
pracuje na princípe improvizácie a s využítim prvkov electro-drone a dark ambientu vytvára z nich 
komplikované zvukové koláže. Človek chápe na intelektuálnej úrovni, že príroda je jedinečná a 
divoká, no táto nahrávka vám to dovolí prežiť aj v emocionálnej rovine. Je prekrásna a zároveň i 
drsná ako nespútané hrmenie búrky a ukazuje nám, ako málo stále poznáme svet okolo nás.  
CD: 12,50 € (377 Sk)  
Kat.č.: TONE36                        EAN: 5027803903623 

 
 
 
Objednávky v našom e-shope: www.wegart.sk  
(prípadne e-mailom alebo telefonicky) 
* * *  


