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U-CEF –  Halalwood (Crammed Discs)   
U-Cef je projektom multitalentovaného bubeníka, perkusionistu, aranžéra, programátora a 
producenta, pochádzajúceho z Maroka, kde absorboval rozmanité domáce tradície, neskôr presídlil 
do New Yorku a potom do Londýna, kde bol ovplyvnený elektronickou a rockovou hudbou Západnej 
kultúry. Na nahrávaní albumu sa zúčastnilo množstvo hviezdnych hostí: Damon Albarn, Natacha 
Atlas, Rachid Taha, Mirror System (Steve Hillage & Miquette Giraudy), UK Apache, Amina Annabi, 
Justin Adams, marocké rapové duo Dar Gnawa a mnohí iní. Album sa nahrával z väčšej časti v 
Londýne, ale aj v Marakéši, Casablanke, Atlaských horách a Paríži. U-Cef do svojho dobrodružstva 
angažoval viac než 40 spevákov a hudobníkov, ktorým sa podarilo nádherne prepojiť euro-americký 
mestský štýl so severoafrickými tradíciami. Kombinácia gnawa hudby, klasických arabských 

aranžmánov pre qanun, píšťalu, husle, elektronických beatov, MCs, dynamických bubnov a       
rockových gitár vytvára originálny a svieži mix.       

  Formát: CD      Cena: 16,50 € (497 Sk) 
  Kat.č.: CRAW50       EAN: 876623005858 

 
Antony And The Johnsons –  The Crying Light (Rough Trade)  
Podľa viacerých hudobných odborníkov je nový album Antonyho Hegartyho jednou z 
najočakávanejších udalostí roku 2009. „The Crying Light“ je v poradí jeho tretí štúdiový album a 
zároveň nasledovník megaúspešnej nahrávky „I Am A Bird Now“ z roku 2005. Ústrednou témou 
nového albumu je Antonyho vzťah s prírodným svetom. Úvodná pieseň „Her Eyes Are Underneath 
The Ground“ znie ako trúchlivá seansa s Matkou prírodou a zároveň žiadosť o návrat k 
animistickému svetu. Hudba Antony And The Johnsons premosťuje navzájom dosť odlišné teritóriá: 
avantgardno-klasickú hudbu, melancholický pop a soulom nasiaknuté blues. Album „The Crying 
Light“ je obrazom dnešnej doby, reflektuje významné zmeny, ktorým momentálne všetci čelíme, či 
už v súkromnom živote alebo globálne. 
Formát: CD      Cena: 16,90 € (509 Sk)  

  Kat.č.: RTRADCD443      EAN: 883870044325 
 
Dope Aviators –  Another Stupid Song  (11 Fingers)  
Dope Aviators prichádzajú s novou vinylovou EP "Another Stupid Song". K jej výslednému zvuku 
okrem dvojice Kasko a Emília významne prispel i fínsky gitarista a skladateľ Timo Alatalo, s ktorým 
koncertovali začiatkom minulého roka na Slovensku, v Čechách a vo Fínsku. Nová EP prináša 
okrem troch čerstvých skladieb tiež trojicu remixov piesne UFO As a Gift, ktoré rozširujú jej zvuk do 
širokého spektra nálad od námesačného tripu Angakoka Thotha cez Rentipov tanečný space-bop 
až k dunivému dubstepu z produkcie Emaha aka Bluem. 
Formát: LP    Cena: 10 € (301 Sk) 
Kat.č.: 11F006  

 
Autumnist  (predtým Abuse) –  The Autumnist – štandardná verzia  (Deadred)  
...výsostne súčasná a detailne prepracovaná hudba, ktorá dávno presiahla hranice tejto krajiny... 
Toto cédečko môžete bez hanby pustiť hocikde vo svete, je naozaj exportné v pravom slova zmysle.  
Jeho jediným problémom je, že napriek jesennému názvu prišlo na trh až v januári, a prišlo tak o 
možnosť zabodovať v anketách o album roka 2008 - SME.  
„Ďurajka se pohybuje na tenké linii mezi jazzem, ambientem a elektronikou, aniž by se nechal žánry 
omezovat a stojí především na pevných nohou svého talentu. Výsledek se svým maximálním citem 
pro atmosféru nakonec se nejvíce podobá filmové hudbě: mistrně technicky zvládnuté, chirurgicky 
dokonalé a náladotvorné.” – Nový Prostor 
Formát: CD    Cena: 10 € (301 Sk) 

  Kat.č.: DR010-2        EAN: 8594072980138 
 
Various Artists –  Solid Steel 1998-2008 : 20 Years  Of The Broadest 
Beats (Ninja Tune)   
Členovia dua Coldcut od roku 1988 spoločne uvádzali hudobnú show, v londýnskom pirátskom 
rádiu KISS FM, nazvanú Solid Steel. Pár rokov nato sa rádio stalo konečne legálnym a na začiatku 
90. rokov sa k nim pripojili dídžeji PC a Strictly Kev, aby sa pravidelne starali o 2-hodinový hudobný 
maratón. Darren Knott (aka DK) sa pripojil v roku 1997 ako producent. V roku 2000 dostala táto 
show priestor v rádiu BBC London a pokračovala vo vysielaní výberu hudobných mixov rôznych 
hostí, spolu s príležitostnými špeciálnymi rozhovormi. Odvtedy sa vysielanie rozšírilo na viac ako 30 
rádiostaníc po celom svete, vydávajúc série CD a hrajúc v tanečných kluboch. 
Toto audio DVD obsahuje mnoho dôležitých a zaujímavých archívnych momentov, vyše 40 hodín 

hudby v mp3 formáte, spolu s elektronickým bookletom plným informácií o každej z použitých show. Výber zahŕňa i niektoré z 
najstarších vysielaní, nájdených na audiokazetách, cez vysielania z 90. rokov až po súčasnosť. Môžete tu počuť čisté štúdiové 
mixy, rozhovory, niekoľko plných show vrátane jinglov alebo reklamných prestávok. Je to ochutnávka toho, čo Solid Steel 
prinášal počas posledných 2 dekád a zároveň poďakovanie autorov svojim poslucháčom a podporovateľom.  
Formát: DVD Audio     Cena: 16,50 € (497 Sk) 
Kat.č.: CRAW50       EAN: 876623005858 



Bossacucanova–  Ao Vivo  (Celebrating 50 Years Of Bossa Nova) (Crammed)  
Bossacucanova je brazílske zoskupenie z Ria de Janeiro, ktoré už od svojho debutu „Revisited 
Classics“ z roku 1998 fúzuje bossa novu s elektronikou. Nový album „Ao Vivo“ je poctou k 50. 
výročiu vzniku žánru bossa nova. Zachytáva vzrušujúcu noc v známej koncertnej sieni Canecao v 
Riu de Janeiro, kde Bossacucanova v spoločnosti viacerých prominentných hostí odohrali strhujúci 
koncert, oslavujúci fenomén bossa novy. Audio CD okrem toho obsahuje aj piesne z akustických 
sessions tria Bossacucanova (DJ Marcelinho Dalua, Márcio Menescal a Alexandre Moreira). DVD 
prináša filmovú podobu koncertu z Canecaa plus dokument „Na base da bossa“ s rozhovormi a 9 
piesňami s prizvanými hudobníkmi.   
Formát: CD+DVD     Cena: 16,80 € (506 Sk)  

       Kat.č.: ZIR32            EAN: 87623005919 

 
Various Artists –  Arriba La Cumbia! (Crammed)  
Cumbia, hudobný štýl, populárny v 60-70-tych rokoch, bol donedávna často zatienený svojimi latino-
americkými súrodencami ako salsa, mambo alebo merengue. A práve to sa teraz mení. Jej rytmy sa 
dajú počuť všade naskrz Latinskou Amerikou tak zo starých nahrávok z minulého storočia, ako aj v 
nových odrodách v hip-hope, reggae, house alebo grunge hudbe pochádzajúcej z Argentíny, 
Kolumbie, Mexika, Portorika a iných krajín. Kompilácia, ktorú zostavil propagátor tohto hudobného 
štýlu, DJ Russ Jones, obsahuje piesne od interpretov z rôznych krajín, reprezentujúce rôzne formy 
cumbie od jej vzniku až po súčasnú hudobnú scénu. Je to horúca, divoko exotická, neodolateľná 
nahrávka.    
Formát: CD    Cena: 16,50 € (497 Sk)  

  Kat.č.: CRAW49       EAN: 876623005841 
 

Deerhunter –  Microcastle (4AD)  
Deerhunter je americké kvarteto z Atlanty, ich hudba zahŕňa spektrum žánrov od noise a art rocku 
cez ambient až po post-punk. Spevák Bradford Cox uvádza mnohé vplyvy, ktoré prispeli do celkovej 
mozaiky kapely – napr. The Fall, Flying Lizards, Birthday Party, The Bad Seeds. Ak by mal ale 
vybrať určujúcich interpretov, ktorí definovali ich sound, tak potom vysloví mená ako Echo & The 
Bunnymen, Brian Eno, David Bowie a My Bloody Valentine. V poradí ich tretí album je viac 
pesničkovo orientovaný, konzistentný a dôraz kladie na gitarový zvuk a emocionálne vyznenie. 
Deerhunter tu zdokonalili svoje skladateľské kvality a naplno rozvinuli svoj nespochybniteľný talent.    
Formát: CD      Cena: 16,90 € (509 Sk)  
Kat.č.: CAD2822CD    EAN: 883870044325 

 
The Qemists –  Join The Q  (Ninja Tune)  
The Qemists sú súčasnou hviezdou undergroundovej tanečnej scény. Ich tohtoročný debut pretkáva 
energiu drum’n’bass a rocku so širokou škálou zvukov, čo svedčí o ich všestranných skúsenostiach. 
Dancehall, metal, electro, grime a hip-hop, to všetko je na tejto nahrávke zastúpené aj vďaka 
hosťovaniu rôznych rešpektovaných vokalistov. The Qemists sa spojili s najstabilnejšími menami na 
svojom poli. Mike Patton, legendárny spevák skupiny Faith No More pridal túto skupinu na svoj 
exkluzívny zoznam spoluprác, ktorý zahŕňa napríklad Massive Attack či Bjork. Medzi ďalších hostí 
patrí napríklad Wiley, krstný otec štýlu grime a mentor Dizzeeho Rascala, britský beatboxer 
Beardyman, Devlin Love (Alabama 3) a množstvo mien  z drum’n’bass scény. 
Formát: CD      Cena: 16,50 € (497 Sk)  

       Kat.č.: ZENCD129      EAN: 5021392515120 
 
Fairy Tale – Dream – (Hev-Het Tune)  
Fairy Tale, ktorí už na prvom albume Sound Mirrors ponúkli nové možnosti prístupu k tvorbe hudby 
a vyjadreniu silných myšlienok a pocitov, prichádzajú s novým albumom Dream. Na toto dielo sme 
si museli počkať dlhé tri roky, ale po vypočutí je zrejmé, že sa čakanie vyplatilo. Pre Fairy Tale už 
tradične pestrá a zmysluplná koláž nástrojov, hlasov, zvukov sa od zvukovej alchýmie debutu 
Sound Mirrors posúva až k takmer „zeppelinovsko-queenovsky“ znejúcim aranžmánom. Na albume 
čakajú poslucháča nezvyčajné emócie presahujúce rámec bežných hudobných zážitkov. 
Formát: CD    Cena: 10 € (301 Sk) 
Kat.č.: DR010-2   EAN: 8588002496455  
 

 
PREDCHÁDZAJÚCE NOVINKY: 

 
Murcof –  Versailles Sessions (Leaf)  
Fernando Corona Murillo, skrátene Murcof, sa považuje za jedného z najimpresívnejších 
skladateľov súdobej elektronickej hudby. V lete 2007 dokončil hudbu pre festival zvuku, svetla a 
vody Les Grandes Eaux Nocturnes, ktorý sa každoročne koná vo Versailles. Jeho suita bola 
skomponovaná pre veľkolepé večerné fontánové predstavenie v Kráľovskej záhrade Versaillského 
zámku. 6 skladieb zložených pre tento projekt, je odvodených z nahráviek barokovej hudby zo 17. 
storočia (čembalo, viola da gamba, flauta, husle a mezzosoprán). Nahrali ich najatí hudobníci z 
Paríža, špecializujúci sa na barokovú hudbu. Hudba je v rovnakom štýle ako predošlé Coronove 
nahrávky – to znamená spracovanie predtým nahratého akustického materiálu, ide teda o 
pokračovanie procesu, ktorý v posledných rokoch neustále zdokonaľuje. 

  Formát: CD / 2LP   Cena: 450 Sk (14,94 €) / 590 Sk (19,58 €) 
  Kat.č.: BAY67CD / BAY67V EAN: 843190006724 / 843190006717   

 



Essie Jain –  The Inbetween (Leaf)  
„Essie Jain by mohla byť Joni Mitchell 21. storočia.“ (Venus) 
V New Yorku usadená Londýnčanka debutovala tento rok na jar albumom „We Made This 
Ourselves“ a teraz prichádza bleskurýchle s ďalšou nahrávkou. Jadrom jej hudby zostáva jej vokál a 
klavír v spojení s gitarou Patricka Glynna, avšak hosťujúci muzikanti z plodnej newyorskej scény jej 
dodali hlbší rozmer využitím nástrojov ako lesný roh, klarinet, klávesy Rhodes, violončelo, trúbka, 
basgitara a bubny. Expanzia nových hudobných nástrojov a energickejšie koncerty sa evidentne 
premietli aj do piesní na novom albume, ktorý predstavuje širšiu emocionálnu paletu a širšie 
žánrové rozpätie, než tomu bolo na debutovej platni. 
 

Formát: CD        Cena: 17,00 € (512 Sk) 
Kat.č.: BAY66CD      EAN: 843190006625 

 
Essie Jain –  We Made This Ourselves  (Leaf)  
„Nádherný debutový album“ (The Independent) 
„Úchvatné“ (The New York Times) 
Debutový album 29-ročná Essie Jain nahrala so svojou spriaznenou dušou, gitaristom Patrickom 
Glynnom a bubeníkom/perkusionistom Jimom Whitom (Dirty Three). Základom je klavír a jej krehký 
vokál, citlivo doplnený gitarou, akordeónom, dychmi, slákmi a tichými perkusiami. Výsledkom je 
vznešená, komorne ladená nahrávka, ktorá s bolestivou úprimnosťou rozoberá nevydarené vzťahy 
a osobné citové sklamania. Nenájdete tu žiadnu zhovievavosť, atmosféra je pochmúrna, emócie sú 
nekontrovateľné a derú sa na povrch. Celkový efekt je strhujúci... 
Formát: CD        Cena: 17,00 € (512 Sk) 

Kat.č.: BAY62CD      EAN: 843190006229 
 

Wildbirds & Peacedrums –  Heartcore (Leaf)  
Wildbirds & Peacedrums je švédske duo, ktoré tvoria charizmatická speváčka Mariam Wallentin a 
bubeník Andreas Werliin. Ich hudba predstavuje zvláštny hybrid spirituálneho popu, primitívneho 
blues a extatickej soulovej hudby. Na debutovom albume „Heartcore“, ktorý si sami produkovali, 
kombinujú pohanské rytmy s očarujúcimi baladami so zámerom znieť priamo, radostne a originálne. 
Pri nahrávaní albumu využili netradične aj viacero akustických nástrojov ako napr. zvonkohra alebo 
citara. Mariamin temperamentný vokál evokuje klasické bluesové speváčky typu Bessie Smith alebo 
hlboko emocionálny folkový prejav Mary Margaret O’Hara. Atmosféra albumu zahŕňa viaceré 
odtiene jej talentovaného, pod kožu zadierajúceho sa vokálu 
Formát: CD     Cena: 17,00 € (512 Sk) 

  Kat.č.: BAY61CD     EAN: 843190006120 
     

Johann Johannsson –  Fordlandia  (4AD)  
„Dielo ohromujúcej krásy.“ (Q) 
„Jóhannssonova najambicióznejšia a najdotiahnutejšia nahrávka doposiaľ.“ (Rock Sound) 
Nový album islandského hudobného skladateľa kombinuje viaceré inšpiračné zdroje – vzletnú 
grandióznosť predchádzajúceho albumu „IBM 1401, A User’s Manual“ (niektoré skladby boli opäť 
nahrávané so 60-členným orchestrom v Prahe), intímny charakter albumu „Englabırn“ ako i 
emocionálnu hĺbku a krásu Góreckého tretej symfónie (bez apokalyptických podtónov). Ďalšie 
prirovnania by mohli smerovať k Arvo Pärtovi, Popol Vuh, Gavinovi Bryarsovi alebo k ambientným 
experimentom Frippa s Enom. Tento druh hudby by mohol slúžiť ako soundtrack k dokumentár- 
nemu filmu o Arktíde, pretože Jóhannssonova hudba je neuveriteľne deskriptívna a vzrušujúca. 

Formát: CD     Cena: 550 Sk (18,26 €)  
Kat.č.: CAD2812CD   EAN: 652637281224      

 
Stereolab  –  Chemical Chords  (4AD)  
„Chemical Chords“ je ďalšia kaleidoskopická nahrávka, ktorá vás pri prvom vypočutí omámi svojou 
sladkosťou, avšak ako pri väčšine platní Stereolab, až hlbší ponor vám odhalí pastvu pre váš 
intelekt.“ (Filter) 
Časopis Spin nazval Stereolab jednou z 50-tich najvplyvnejších popových kapiel. The Independent 
kontroval vyhlásením „nikto nedokáže robiť tak nádherný, energický pop crossover ako Stereolab.“ 
„Chemical Chords“ je  v poradí už ich jedenásty album a znamená prechod k legendárnenu labelu 
4AD. Stereolab sa nezmenili, len sa viac vzdialili rockovému zvuku a prichádzajú s kolekciou 14 
„zámerne krátkych, hutných a dynamických pop songov“, ako ich charakterizoval mozog kapely, 
Tim Gane. Motownovské beaty, pop-barokové aranžmány Seana O’Hagana, spletité gitarové linky 

Tima Ganea, nádherný vokál Laetitie Sadier (mix Nico, Jane Birkin a Laurie Anderson). Proste klasický Stereolab – dokonalá 
rovnováha medzi skvelou minulosťou a exotickou budúcnosťou... 
Formát: CD      Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: CAD2815CD    EAN: 652637281521 

 
Bon Iver – For Emma, Forever Ago  (4AD)  
Bon Iver je alter ego amerického pesničkára Justina Vernona. Po rozpade svojej predchádzajúcej 
kapely strávil určitý čas odrezaný od vonkajších vplyvov, čo mu pomohlo nájsť svoj vnútorný hlas. 
Nahrávka disponuje tajuplnou atmosférou, ktorá verne evokuje pôvod vzniku a ktorú ešte 
zvýrazňujú krehké aranžmány a Vernonov delikátny falzet. Vernon vydal album najskôr sám v 
náklade 500 kusov, ktoré sa okamžite vypredali. V 2008 vyšla nová US-verzia na značke 
Jagjaguwar, európska verzia vyšla na labeli 4AD. Nahrávka ihneď vzbudila veľkú pozornosť médií – 
v hodnotení vplyvného webzinu Pitchfork Media figurovala už medzi najlepšími nahrávkami za rok 
2007, New York Times ju označil za „neodolateľnú“, v britskom hudobnom časopise Mojo dostala 



maximálny počet hviezdičiek, atď. Album pre všetkých, ktorí majú radi Bonnie „Prince“ Billa, lesy, Davida Karstena Danielsa, 
sneh, Smog, vrany, pieseň „A Man Needs A Maid“ od Neila Younga, hmlu a jednoduchosť... 
Formát: CD   Cena: 550 Sk (18,26 €)  
Kat.č.: CAD2809CD EAN: 652637280920 

 
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, kedysi členku 
zoskupenia Gus Gus. Jej predchádzajúci album „Fisherman’s Woman“ vyhral viacero ocenení. 
Na novom albume sa 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  
 
Antony And The Johnsons – Another World (Rough Trade) 
Antony Hegarty sa zapísal do povedomia širokej verejnosti v roku 2005 svojím druhým albumom 
„I Am A Bird Now“, za ktorý získal cenu Mercury. Jeho nový album je jednou z najočakávanejších 
udalostí budúceho roka. Predznamenáva ho 5-piesňová EP nahrávka „Another World“. 
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  
 

 

Hector Zazou & Swara –  In The House Of Mirrors (Crammed) 
Hector Zazou bol signifikantnou postavou novodobej francúzskej hudby. Bol to hudobník, ktorý s 
nonšalantnou ľahkosťou prekračoval hranice hudobných žánrov. Každá jeho nahrávka bola 
nepredvídateľná a unikátna. Jeho hudba zahŕňala neo-klasické kompozície, ambient, pop, 
elektroniku i world music (od hudby zo severnej pologuľe až po keltskú, africkú, či ázijskú). 
Spolupracoval s mnohými odlišnými umelcami ako napr. Ryuichi Sakamoto, Peter Gabriel, Laurie 
Anderson, John Cale, Dead Can Dance, Harold Budd, Jane Birkin, Jon Hassell, Siouxsie, Brian 
Eno, Suzanne Vega, Gerard Depardieu, Bjırk, Bill Rieflin, Lisa Germano, Jane Siberry, Värttinä, 
Peter Buck, Khaled, atď. Svoj 11. album zameral na tradičnú ázijskú hudbu v interakcii so subtílnou 
elektronikou. Nahrávka vznikala v indickom Bombaji začiatkom roka za asistencie viacerých 

prizvaných hudobníkov: Toir Kuziyev (tambur, oud), Milind Raykar (husle), Ronu Majumdar (indická píšťala bansuri), Manish 
Pingle (indická slide gitara), Carlos Nuňez (gajdy), Nils Petter Molvaer (trúbka), Diego Amador (klavír), Hurshid Oripov (arabská 
píšťala ney) a Zoltan Lantos (husle). Hector Zazou zomrel koncom roka 2008 vo veku 60 rokov. 
Formát: CD          Cena: 500 Sk (16,59 €) 
Kat.č.: CRAW47          EAN: 4260082360362 
 

Pit Baumgartner [De Phazz]– Tales Of Trust (Phazzadelic) 
Pit Baumgartner producent a remixér, ktorý stojí už 10 rokov za názvom De Phazz a ktorého sety si 
mohli vypočuť poslucháči od Lisabonu po Moskvu, od Kodane po Saint Tropez a od Montrealu až 
po Tokio. Z pozície producenta do veľkej miery ovplyvnil súčasnú lounge pop music. Jeho nový 
album „Tales Of Trust“ je zmes džezu, bossanovy a psychedélie 70-tych rokov. Je to koncepčná 
nahrávka s cinematickou atmosférou, ktorú si najlepšie vychutnáte doma v obývačke cez slúchadlá. 
Baumgartner vníma sám seba ako „zvukového maliara“ a pohybuje sa v intenciách germánskej 
tradície, ktorú vytýčili predstavitelia krautrocku ako napr. Kraan, Guru Guru alebo Can.  
Formát: CD          Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: PHAZZ036     EAN: 4260082360362 

 
Lightning Head  –  13 Faces Of Lightning Head   
(Lion Head)  
Lightning Head je bočný projekt člena zoskupenia Rockers Hi-Fi, Glyna „Bigga“ Busha. Nový album 
je dlhoočakávaným nasledovníkom úspešného debutu„Studio Don“ z roku 2002. Vznikol s 
prispením viacerých hosťujúcich vokalistov: Earl Zinger, Candice Cannabis, Blanquito Man a 
Lariman Ojelade. Kým predchádzajúci album čerpal inšpiráciu najmä na Jamajke a Kube (dub, 
reggae a latino hudba), „13 Faces Of Lightning Head“ ide priamo ku koreňom čiernej hudby a ťaží 
predovšetkým zo zvuku západnej Afriky v 70-tych rokoch. Zvuku, ktorý bol ovplyvnený drsným 
funkom Jamesa Browna a jamajským reggae. Bigga Bush tu vyjadruje svoj obdiv a rešpekt k afro-
beatu i funku a oba žánre originálne dopĺňa hip-hopom, reggae, klubovou hudbou, etiópskymi 

groovmi, gitarami, organom alebo dychovou sekciou. 
Formát: CD       Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: LHCD010          EAN: 4260088585554 
 



Various Artists  –  Brazil 5000 Vol.5 (new exclusive bossa-tronic beats)  (5000 Records) 
5. pokračovanie kompilácie hudby ovplyvnenej štýlom bossanova. Väčšina trackov sa dá nájsť 
výhradne na tomto CD, remixované, editované alebo od základu nahraté vybudovaným tímom 
úspešných producentov z celého sveta. Na albume sú piesne od newyorských nováčikov štýlu 
lounge Belle Tropez, brazílskeho tvorcu bossa-nova Felipa Fontenella, Karen SAVVA z Londýna, či 
skvelého Yaz Bakera s coververziou piesne “Under The Milky Way” od The Church. Okrem iných sú 
tu tiež Jon Archambault, alebo nemeckí Monosolar a Urban Phunk Society. 16 piesní nádherných 
juhoamerických rytmov a pokojných melódií. 
Formát: CD      Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: FT030-2     EAN: 4260088585257 
 
Fanfare Savale  –  Speed Brass Of The Gypsies  (Sub Rosa)  
Zece Prajini je malá dedinka vo východnom Rumunsku s menej ako dvesto obyvateľmi rómskeho 
pôvodu,  kde každý muž vie hrať na aspoň jeden dychový nástroj, a práve odtiaľto pochádza táto 
cigánska dychovka. Sú rodákmi slávnejších Fanfare Ciocarlia. Bolo by zložité pátrať po pôvode ich 
obrovského hudobného dedičstva, keďže hrajú celý svoj život a dar hudby, rovnako ako nástroje, sa 
prenáša z generácie na generáciu. Každý jednotlivec, od trojročných až po sedemdesiatročných,  je 
tu skúseným a plne trénovaným hudobníkom. Títo rumunskí cigáni sa živia a hraním hudby na  
slávnostiach, svadbách alebo pohreboch a zvyčajne sa stretávajú a hrajú pre vlastnú zábavu 
Formát: CD      Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: SR236      EAN: 5411867112365 

 
Inuit: 55 Historical Recordings (Traditional Music From Greenland 1905-1987) (Sub Rosa) 
Unikátna nahrávka, vydaná pred niekoľkými rokmi výhradne v Grónsku, ktorá je poctou tradíciám a 
koreňom kultúry ľudí obývajúcich arktické regióny. Obsahuje viac ako hodinu raritných dokumentov. 
Hlasy nahrané takmer pred sto rokmi pomocou starého vybavenia umožňujú v dnešných dňoch 
počuť stratené šamanské príbehy, piesne a sýte melódie. Táto nahrávka predstavuje unikátnu 
zbierku bubnového tanca a piesní – 55 historických nahrávok tradičnej grónskej hudby, zachytenej 
medzi rokmi 1905 (britským etnológom menom William Thalbitzer) až do roku 1987 a 
zosumarizované dánskym etno-muzikológom Michaelom Hauserom. Nejde len o formu dokumentu, 
ale aj o spôsob, ako sa stratiť v čase a priestore. Nádej, šťastie a žiaľ…ľudskosť je práve tu. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 

  Kat.č.: SR115     EAN: 5411867111153 
 
Ibimeni – Garifuna Traditional Music Grom Guatemala  (Sub Rosa) 
Garifuna je etnická skupina zmiešaného pôvodu, žijúcou v Strednej Amerike. Je to aj názov skupiny 
hudobníkov a tanečníkov z oblasti Livingston, ťažko dostupného malého regiónu na karibskom 
pobreží Guatemaly. Vďaka tejto izolácii sa tu zachovalo mnoho kultúrnych prvkov, vrátane hudby a 
tanca, ktoré sú v samotnom centre ich kultúry. Táto nahrávka tradičnej hudby obsahuje uspávanky, 
slávnostné chorály, sprievodné pochody, ako aj náboženské a pracovné piesne. Ich inštrumentálne 
hudobné vyjadrovanie je založené na skupine dvoch až štyroch tradičných bubnov (primero a 
segunda) a perkusií, doprevádzaných sólovým spevom a speváckym zborom. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €)  
Kat.č.: SR273  EAN: 5411867112730 

 
Winter Family – Winter Family (Sub Rosa) 
“Prvýkrát som videl skupinu Winter Family hrať v roku 2006 v jednej Parížskej galérii. Spomínam si 
na zbierku nástrojov, ktoré si pre túto príležitosť priniesli: piano, indické harmónium a starobylý, viac 
ako storočný pumpovací organ, ktorý bol takmer na rozpadnutie. Nemilosrdne nízky hlas tejto 
speváčky je jedným z tých, ktoré v sebe obsahujú bolesť celého sveta a ktorý pomocou 
neviditeľného pedálu necháva vo vás doznievať rôzne tóny beznádeje. Ruth žiari a zároveň 
absorbuje všetko, čo je okolo nej, ako čierne slnko. Vidieť Winter Family naživo je ako zvláštna 
skratka na nepravdepodobný koncert Laurie Anderson, doprevádzanej Charlemagneom Palestine. 
S klasickou hudbou dobre oboznámený Xavier, skrytý za svojimi klávesami, má svoj minimalizmus v 
končekoch svojich prstov. Je ťažké uniknúť aristokratickým odkazom rovnako ako kráse jeho 

vnútorného neporiadku a tónom, ktoré uvoľňuje zo svojich nástrojov.” (Maxime Guitton, ali_fib gigs) 
Formát: 2CD   Cena: 650 Sk (21,58 €) 
Kat.č.: SR260   EAN: 5411867112600 
 

Dr. Boogie presents Ethnic | Authentic | Electric: Shim Sham Shimmy  
(Sub Rosa) 
Je ťažké predstaviť si, ako by znela teraz moderná hudba, keby koncom 40. rokov niekoľko 
priekopníckych géniov nedostalo nápad zelektronizovať ich hudobné nástroje, obzvlášť gitaru a 
harmoniku. Niektorí môžu ľutovať túto evolúciu, ale v päťdesiatych rokoch bol nový zvuk počúvaný 
vo všetkých štúdiách a nočných kluboch v USA. Rovnako sa stal podstatnou zložkou rádií, 
obchodov, svadieb a súkromných slávností, a radikálne zmenil hudobnú scénu, umožňujúc stovkám 
umelcov vyjadriť samých seba, tvoriť, dúfať a vynachádzať. 
Zbierka na tomto albume vzdáva poctu približne tridsiatim hudobníkom, z ktorých niektorí sa neskôr 
stali slávnymi, ako Albert Collins, Jack Dupree, Homesick James, Sam Myers, Dr. Ross alebo Joe 

Hill Louis. Avšak skutočným zadosťučinením je možnosť vypočuť si skvelých neznámych umelcov, ktorí mali všetci jedného dňa 
príležitosť urobiť nahrávku, v štúdiu, na ulici a verandách, krátko predtým ako sa vrátili späť do anonymity. 
Formát: CD  Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: SR279     EAN: 5411867112792 



 
Illuminated (Sub Rosa)  
Všetky skladby zastúpené na tejto kompilácii pochádzajú zo 4 albumov, ktoré vyšli na 
labeli Sub Rosa: „Moroccan Trance Music“, „Incipit Musica Catholica“ (mix liturgických 
nápevov a keltskej folkovej hudby), „Tibetan Ritual Music“ a „Tzotziles“ (hudba z Mexika). 
Všetky nahrávky sa navzájom odlišujú rozdielnym kultúrnym pôvodom, ale spája ich 
duchovná podobnosť. Táto nádherná rituálna hudba predstavuje magický zážitok a určite 
sa bude hodiť do každej originálnej zbierky.  
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: SUB02749  EAN: 5413356804928 
 
Luc Ferrari – Didascalies (And Other Pieces For Viola, Piano And Memorized 
Sound)   (Sub Rosa) 
Ide o poslednú časť trilógie francúzskeho skladateľa Luca Ferrariho (nar. 1929), ktorá obsahuje dve 
nové hudobné skladby pre piano, violu a elektroniku a jednu skladbu s otvoreným koncom. 
Myšlienka nahrať tento album sa zrodila v momente, keď sa Luc Ferrari zúčastnil koncertného 
prevedenia vlastnej skladby Didascalies, ktoré hrali hudobníci Jean-Philippe Collard-Neven (piano) 
a Vincent Royer (viola). Práve títo hudobníci vystupujú aj na tejto nahrávke, dokončenej v júli 2005 
krátko pred smrťou autora. 
Formát: CD+DVD     Cena: 650 Sk (21,58 €) 
Kat.č.: SR261       EAN: 5411867112617 

 
Hanns Eisler & Bertold Brecht – War & Exile (Sub Rosa) 
Táto hudba je pripomienkou na ľudí v exile, tých, ktorí musia každodenne opúšťať svoje domovy a 
krajiny.. Zároveň je však aj umeleckou udalosťou, nahrávkou obzvláštnej súdržnosti, tisíce míľ od 
kabaretu a klasiky, ktoré boli v čase vojny populárne. Hudbu zložil rakúsky skladateľ Hanns Eisler, 
ktorého diela boli často silne politicky orientované, s textami Bertolta Brechta, napísanými počas 
jeho života v exile (v Škandinávii a USA). Na albume spieva Marianne Pousser, zakladateľka Helix 
ensemble vocal quartet, a na piano hrá Kaat De Windt, ktorého hra zachytáva všetky odtiene od 
jednoduchého doprovodu až po mnohovrstvové rozprávania. 
Formát: CD  Cena: 490 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: SR67 
 
Boris Kova č –  Before and after... Apocalypse (Piranha)  
Z hudobnej kritiky: „Poslednými tromi albumami charizmatický hudobník z Vojvodiny vytvoril veľmi 
špeciálny druh hudby. Zameriava sa na introvertné, dojímavo melancholické hudobné spektrum 
medzi stredozemským tangom, hudbou tanečných salónov, mystickými valčíkmi a balkánskou 
rumbou, silne poznačené dozvukmi balkánskej vojny, ktorá prenasleduje všetky jeho hudobné figúry 
ako apokalyptická trauma. Je to zmes dionýzskeho opojenia, nostalgie a povznášajúceho 
balkánskeho folklóru. Jeho koncerty privádzajú publikum do iného sveta, do hudobného kočovného 
cirkusu, plného trvajúceho nadšenia, pohybujúceho sa medzi jazzom a folkom. Všetko je teraz 
možné vidieť na tomto DVD, v dvoch hudobných filmoch, ktoré nás opticky vezmú do sveta Borisa 
Kovača. Je to vizuálna skúsenosť, ktorá je omnoho viac než len nahrávka živého koncertu.“  

  DVD získalo prestížnu Cenu nemeckej kritiky ("Preis der Schalplattenkritik 2008"). 
  Formát: DVD    Cena: 550 Sk (18,26 €) 
  Kat.č.: PIR2231     EAN: 826863223185 
 
Klezmatics –  Tuml = Lebn (The Best Of The First 20 Years) (Piranha)   
„Klezmatics sú avantgardou klasiky a popu, skvelí profesionálni hudobníci schopní rýchlo sa učiť, 
živí, iskriví, melodickí, zábavní, výstrední a sladkí.“ - Allen Ginsberg 
Počas vyše 20 rokov svojej existencie vystupovali v mnohých krajinách a vydali množstvo albumov 
divokej, provokatívnej, reflektívnej a hypnotizujúco tanečnej hudby. Spolupracovali s početnými 
významnými osobnosťami, medzi ktoré patria napríklad Arlo Guthrie, Itzhak Perlman, Allen 
Ginsberg alebo víťaz Pulitzerovej ceny Tony Kushner, a získali množstvo ocenení, vrátane 
Grammy. Tuml=Lebn je niečo ako „best-of“ albumom skupiny, obsahujúcim 16 nadčasových piesní 
vybraných zo všetkých nahrávok, vydaných na labeli Piranha Musik od roku 1988. 
Formát: CD   Cena: 490 Sk (16,27 €) 

  Kat.č.: PIR2233        EAN: 826863223321 
 
Oana Cătălina Chi Ńu –  Bucharest Tango (Asphalt Tango)   
Unikátny album, ktorý kriesi stratenú hudbu, zvuk rumunského tanga, aké sa hrávalo po kaviarňach, 
parkoch, reštauráciách a kluboch v Bukurešti tridsiatych rokov. Oana a jej hudobníci kombinujú 
stratené tango skladby tejto éry s folkovými baladami rumunskej speváčky Marie Tanase. 
Žiadny iný spevák mladej rumunskej generácie nebol schopný pristúpiť k ‘tangos à la romanesque‘ 
a baladám Marie Tanase tak autenticky a zároveň slobodne. Hoci Rumunsko je krajinou s bohatou 
hudobnou tradíciou, národa sa po revolúcii zmocnil vírus lacného elektronického popu. Oana 
reprezentuje ostrie novej generácie Rumunov, zaujímajúcich sa o brilantné, teraz väčšinou 
zabudnuté hudobné tradície minulého veku. 
Formát: CD     Cena: 550 Sk (18,26 €) 

  Kat.č.: ATR1808       EAN: 4047179132527 
 
 



 
La Cherga –  Fake No More (Asphalt Tango)   
Hudba s elektronickými koreňmi dvadsiateho prvého storočia s celobalkánskym povedomím. 
Skupina pozostáva so šiestich hudobníkov z bývalej Juhoslávie. La Cherga tvoria zvukovú koláž, 
ich zvuk čerpá z toho najlepšieho zo Západu ako aj z Východu, kým Irina spieva o oslobodení mysle 
z mentálneho otroctva. Spájanie balkánskej dychovky, jazzových vokálov, jamajského groove a 
elektronických bítov môže znieť ako recept na pohromu, ale La Cherga trhajú knihu pravidiel a 
demonštrujú ako vytvárať hudobné a kultúrne mosty.  
Formát: CD    Cena: 550 Sk (18,26 €)  
Kat.č.: ATR1708       EAN: 4047179132428 
 
 
Watcha Clan –  Diaspora Hi-Fi - A Mediterranean Car avan (Piranha)  
Watcha Clan je vášnivou láskou, ktorá vás vezme na výlet z londýnskych tanečných sál na 
stredozemskú slávnosť, z balkánskych vrchov na severoafrické pobrežie, od koreňov k rebélii. 
Sever a juh, arabské a židovské krajiny znovu zjednotené na tomto albume. Watcha Clan prinášajú 
do svojej hudby spomienky na rytmy a melódie svojich predkov, prispôsobujúc ich zvukom, ktoré 
počuli od rôznych ľudí počas svojho cestovania po stredozemí. Od východoeurópskych melódií cez 
alžírsky `chaabi` blues až k čerstvým severoafrickým hudobným formám, vytvárajúc posolstvo 
jednoty, slobody, rešpektu a hrdosti. CD obsahuje bonusové video piesne „Eli“ z koncertu. 
Formát: CD    Cena: 490 Sk (16,27 €)  
Kat.č.: PIR2230     EAN: 826863223024 
 
V/A –  Princes Amongst Men: Journeys With Gypsy Musicians  (Asphalt Tango) 
Sudahan prikladá klarinet k perám na svadbe Elvisa Hunu a vydá divoké kvílenie, privolávajúc 
ducha Šutky (mesta Rómov). Dzansever je fantóm, spievajúci len na tureckých a rómskych 
svadbách, jej hlas vyjadruje hlboké balkánske blues. Sofi Marinova je očarujúca a ničivá speváčka. 
Boban riadi srbský Guca brass festival, kde privádza do extázy tisícky mladých ľudí svojimi 
tajomnými a nabitými tónmi. Ederlezi – svätý deň pre balkánskych Rómov – v Kyustendil mahala, 
juhozápadné Bulharsko. Noc, na ktorú sa nikdy nezabúda. Jony & Boril Iliev’s band hrali a geto 
rástlo vo vlne radosti. Esma, nech vstúpila do akejkoľvek miestnosti, vždy uznávaná ako kráľovná. 
Saban, rozpaľujúc cigaretu, zostáva ‚Kráľom jašterov’. Ekrem a Naat: flegmatickí trubkoví majstri. 
Ferus sa uškŕňa. Fulgerica sa mračí. Dragan Ristic zo skupiny Kal je pokojným vedúcim. Husi a 

ošípané špinia po hlavnej ceste a dychovka sa ozýva údolím. Taraf de Haidouks sa prekladá ako ‘skupina vydedencov’. Veľmi 
výstižné. Osem divokých, významných mesiacov od jari do zimy... balkánsky exodus...  Niektorí snívajú utiecť preč a pridať sa k 
cirkusu. Mojím snom bolo cestovať s Rómami. A takto výprava znela. (Garth Cartwright) 
Formát: CD    Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: ATR1608     EAN: 4047179126625 

 
 
PREDCHÁDZAJÚCE NOVINKY: 

 
The Bug –  London Zoo   (Ninja Tune)  
The Bug je hlavným projektom londýnskeho hudobníka, producenta a novinára Kevina Martina, 
ktorý stál za množstvom rôznych iných projektov (God, Techno Animal, Ice, Curse of the Golden 
Vampire či Pressure) a spolupracoval s postavami ako John Zorn, Justin Broadrick, Experimental 
Audio Research, El-P, Blixa Bargeld, Alec Empire, Dälek, DJ Vadim ai. Hoci zjavným vstupným 
bodom pre tento album je dubstep (štýl, ktorého je The Bug hlavným priekopníkom), prináša znaky 
hudobných štýlov ako dancehall, grime, industriálny hip-hop a noise. Nahrávka, aká mohla vzísť 
jedine z londýnskej soundsystémovej kultúry, ale ktorej príťažlivosť presahuje minulosť 
ktoréhokoľvek individuálneho mesta alebo scény. 
Formát: CD      Cena: 550 Sk (18,26 €) 

  Kat.č.: ZENCD132     EAN: 5021392486123 

 
Roots Manuva – Slime & Reason (Big Dada) 
Rodney Smith sa vracia so svojim štvrtým albumom,  mužným hlasom a hudobnou víziou čerstvou 
ako vždy predtým. Ide o skvelé a voľné zhrnutie jeho doterajšej kariéry. Inšpirácia pre novú 
nahrávku vznikla pri jeho pohľade na svoje korene, na hudbu, ktorá ním hýbala ešte predtým ako 
prvý raz počul hip hop. Kým na jednej strane je tento album pre svoj záber, hĺbku a vplyv 
prirovnávaný k albumu Run Come Save Me, všetko tu znie tak jedinečne a neopakovateľne, ako je 
aj myseľ muža, ktorý ho vytvoril.    K Vašej objednávke pribalíme ako bonus štýlový zele ný 
plastový obal na kreditku, prípadne pe ňaženku.  Platí pre ktorýko ľvek titul od Roots Manuvu, 
ktorý máme na sklade a do vy čerpania zásob.  
Formát: CD    Cena: 550 Sk (18,26 €) 

 Kat.č.: BDCD123     EAN: 5021392123820 
Ďalšie tituly Roots Manuvu na sklade:  Alternately Deep CD 490 Sk (16,27 €) 
      Alternately Deep 2LP 490 Sk (16,27 €) 
      Again And Again 12”  
 
 
 



Hexstatic – Videos, Remixes, Rarities  (Ninja Tune) 
Hexstatic  sú králi audiovizuálnej revolúcie a tento DVD a CD set obsahuje niektoré z ich najlepších 
prác, pokrývajúc ich tvorbu počas vyše desiatich rokov. Nájdeme tu viac dôvtipu, vynachádzavosti a 
elektronického funku, ako sa dá vidieť počas celoživotného sledovania MTV. DVD obsahuje výber 
videí zo skorých experimentov s Coldcut, vrátane Natural Rhythms Trilogy 1996-98, ďalej cez ich 
klasiku Ninja Tune a psychedelický funk Salvador, až po počítačové animácie ich neskorších prác.  
Formát: DVD+CD  Cena: 650 Sk (21,58 €) 
Kat.č.: ZENCD145  EAN: 883870046329 
Ďalšie tituly Hexstatic na sklade:  Master View CD / DVD 590 Sk (19,58 €)  
     Solid Steel: Listen & Learn CD 450 Sk (14,94 €)   
 
Mr Scruff – Ninja Tuna  (Ninja Tune) 
Génius súčasnej tanečnej hudby sa vracia so svojim prvým štúdiovým albumom od nahrávky 
„Trouser Jazz“, a znie v lepšej forme ako kedykoľvek predtým. „Ninja Tuna“ je albumom, ktorý 
mieša všetky obľúbené vplyvy Andy Carthyho a pretvára ich do zábavného, unikátneho, 
sympatického a charakteristicky britského zvuku, ktorý rozbehne párty, zničí tanečné sály, a dotvorí 
pozadie pre vaše jarné upratovanie. „Ninja Tuna“ je zatiaľ jeho najlepším dielom, pohybujúcím sa 
celou silou a šarmom päťdesiattonovej veľryby v strede oceánu, s dutým bruchom naplneným 
veselými a pártychtivými ľuďmi.  
Formát: CD/USB    Cena: 550 Sk (18,26 €) / 650 Sk (21, 58 €) 
Kat.č.: ZENCD143/ZENUSB143  EAN: 5021392252223 

 
 

V ponuke máme i limitovanú edíciu 2GB USB k ľúča. Kľúč je znovu použite ľný a 
vyzerá skvele!   
Ďalšie tituly Mr Scruffa na sklade:        Trouser Jazz   CD 550 Sk (18,26 €) 
             Keep It Unreal CD 550 Sk (18,26 €)   
             Keep It Solid Steel CD 400 Sk (13,28 €)     
             Mrs Cruff  CD 350 Sk (11,62 €)    
             Donkey Ride 12“ 280 Sk (9,29 €)    
             Kalimba 12“ 280 Sk (9,29 €)      
             Honeydew CDS 90 Sk (2,99 €) 
 

 
Pop Levi – Never Never Love (Ninja Tune) 
Pop Levi, bývalý basák kapely Ladytron,  „skutočný kultový hrdina“ (podľa NME) a zrejme jediný 
súčasný hudobník na zemeguli, ktorého obdivovateľom sú súčasne Jarvis Cocker i Noel Gallagher, 
sa vrátil s novým albumom, avant-popovým majstrovským dielom, albumom o šialenstve lásky. 
Zatiaľ čo stále neopustil dynamiku rockovej skupiny, ponoril sa zároveň aj do súčasného r&b, 
nájdeme tu však i bláznivý pop či dub. Album hýri farbami,  je absolútne sebavedomý, kompletne 
sám sebou, a tak nezaujatý zmenami módy, že všetko, čo urobí, je súčasnou klasikou. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: COUNTCD010 EAN: 5021392506128 
 

Ďalšie tituly Pop Levi na sklade:   The Return To Form Black Magick Party CD 550 Sk (18,26 €) 
                     Sugar Assault Me Now CDEP 280 Sk (18,26 €)   

 
Hi-Fly Orchestra – Mambo Atomico (Ajabu!) 
The Hi-Fly Orchestra znamená úplne akustický jazz s totálne chytľavým a silným tanečným 
základom, ktorý vždy vytiahne davy na parket. Skvelý zvuk jazzu šesťdesiatych rokov, latino a 
samby, vracajúci sa k svojim najenergickejším koreňom. Silné a divoké rytmy sú hrané na bicích, 
dvojitej base, kongách a piáne, doplnené saxofónom a trombónom. Vysoká úroveň muzikálnosti 
šiestich členov tejto formácie a originálny zvuk ich nástrojov zaručuje autentické a vysoko energické 
prevedenie. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk (16,27 €) 
Kat.č.: AJABUCD006  EAN: 882844000312 
 
 
Various Artists –  East Volume Jasmin (Wax’N‘Soul)  
Vychýrená východná časť mesta Hamburg je okrem iného centrom moderného dizajnu, ktoré 
vzniklo v strede mesta v bývalej továrni. Toto miesto, ktoré bolo ocenené cenou Európskeho dizajnu 
a newyorskou Gold Key Award, ponúka teraz svoju druhú hudobnú kompiláciu, namixovanú 
domácim dídžejom. Jeho prvá kompilácia “Volume Ginger” bola veľmi úspešná a počas krátkej doby 
vyšli dve ďalšie reedície. DJ Peter Heberling, aka Ping, veľmi dobre známy svojou vlastnou sériou 
kompilácii „City Beach Club“, vybral na tieto dve CD svoje emocionálne sety lounge, downbeatu a 
skvelého deep-housu, tech-housu a elektroniky. 
Okrem nových kompozícií, ktoré spolu s Pingom vytvoril hudobník a producent z Ibizy, Peter 
Musebrink (Deep-Dive-Corp.), nájdete tu aj znamenité kúsky od Bliss, Dao, Ganga, Disse, Blank & 

Jones, Trentemoller, Dennis Ferrer, Soda Inc., Nima Gorji, Makossa & Megaplast, Shonky a oveľa viac.... veľa zábavy! 
2CD je balené v exkluzívnom obale (z tvrdého kartóna potiahnutého látkou v tvare knižky veľkosti CD). 
Formát: 2CD   Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: WNS0112   EAN: 4025858039756 



 
Gelka –  Less Is More (Wax On)  
Zvuková senzácia z Budapešti vydáva svoj debutový album vyžarujúci kvalitu a štýl. 
Členovia Alex a Sergio však vôbec nie sú nováčikmi na tejto scéne. Po sérii príjemných 
príspevkov na prestížnych kompiláciách ako `Cafe Del Mar` počas posledných rokov, 
chlapci teraz prichádzajú dokázať, že ich downtempo elektronika nasiaknutá mestským 
bluesom je niečím, čo je mimo akéhokoľvek lounge alebo chill-out klišé. V skutočnosti 
Gelka čerpá z bohatých základov a rôznych vplyvov, avšak stále zvládajú vytvárať ich 
vlastnú hudbu.  
Formát: CD   Cena: 550 Sk (18,26 €) 

  Kat.č.: WAXCD003     EAN: 4260088585479 
 

Various Artists –  Buddha Room (Wax’N‘Soul)  
“Lounge nie je mŕtvy” bolo nedávno hlavným titulkom jedného z veľkých lifestylových magazínov.  
A každý milovník hudby vie, že v tejto veľkej mase vydaných nahrávok sa vždy nájde nejaká perla. 
Jednou z takých je práve táto kompilácia. Jej tracklist zahŕňa niektoré poklady lounge kultúry a, 
podobne ako u predchádzajúceho titulu, i veľmi pekný a prvtotriedny obal z tvrdého kartóna 
potiahnutého látkou v tvare knižky veľkosti CD. Dobre známi aktéri ako Weathertunes, Ramesh, 
Emou, 2Men Ahead & Martin Böttcher je len niekoľko menovaných, ktorí robia túto kompiláciu 
dokonalou nahrávkou pre hodiny relaxu. 
Formát: CD   Cena: 590 Sk (19,58 €) 
Kat.č.: WNS0122   EAN: 4025858039473 

 
Kočani Orkestar – The Ravished Bride (Crammed Discs) 
Jedna z najznámejších balkánskych dychoviek 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  

 
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 
 
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 
 

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 

 
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 
 

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 – 

vitajte v unikátnom svete Lonely Drifter Karen.  
Formát: CD   Cena: 550 Sk (18,26 €) 
Kat.č.: CRAM132    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 falzetu. 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  
 
 
 



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 


