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Biosphere –  Wireless - Live at The Arnolfini, Bris tol (Touch) 
Prvý live album Geira Jenssena (Biosphere) 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, ktorý sa radí medzi 
najrenomovanejšie vydavateľstvá súčasnosti. 
Formát: CD                 Cena: 16,00 € (482 Sk)  

           Kat.č.: TONE38        EAN: 5027803903821 
 

Pan American –  White Bird Release (Kranky) 
„White Bird Release“ je šiesty sólový album Marka Nelsona (v 90-tych rokoch bol lídrom jednej z 
najvplyvnejších post-rockových kapiel – Labradford). Základná formula projektu Pan American sa 
za posledné roky príliš nezmenila. Najvýraznejšia modifikácia hudby tkvie vo väčšom príklone k 
elektroakustickému zvuku, čo je možno spôsobené spoluprácou so Stevenom Hessom (bicie, 
vibrafón). Gitary zaujímajú ústrednú pozíciu, kým dub a glitch prvky sekundujú z pozadia. 
Priestorové gitarové tóny doplnené hermetickou elektronikou, tichými sotva počuteľnými 
Nelsonovými vokálmi a decentnou rytmikou vytvárajú minimalisticko-ambientnú atmosféru.  
Formát: CD                 Cena: 17,50 € (527 Sk) 
Kat.č.: KRANK128        EAN: 796441812820 

 
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. 
Formát: CD                 Cena: 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. 
Formát: CD                 Cena: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: BS116CD    EAN: 7035538886447 
 
Hildur Gu ñnadόttir –  Without Sinking (Touch) 
Mladá islandská violončelistka, jeden z najvýraznejších talentov, ktorý sa objavil na hudobnej 
scéne v posledných rokoch, má už na svojom konte spoluprácu s Pan Sonic, Múm, Hafler Trio, 
Throbbing Gristle, Jóhannom Jóhannssonom alebo BJ Nilsenom. Na jej druhom sólovom albume 
hosťujú napr. Jóhann Jóhannsson i jej otec Gudni Franzson. Najväčšou inšpiráciou pre album sa 
pre Hildur stal proces vytvárania oblakov. Zvuk jej violončela maľuje tieto tajuplné výjavy takmer s 
mystickou čistotou. Podľa doterajších ohlasov z médií má šancu stať sa jednou z najlepších platní 
roku 2009. Bez preháňania, album „Without Sinking“ je fantastický opus!    
Formát: CD                 Cena: 16,00 € (482 Sk)  
Kat.č.: TO70    EAN: 5027803147027 

 
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. 
Formát: CD                 Cena: 16,50 € (497 Sk) / 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  
Formát: CD+DVD               Cena: 16,50 € (497 Sk)  

     Kat.č.: CRAW52                EAN: 876623005872 
 

Various Artists –  Dark Was The Night (4AD) 
Táto fantastická 2CD kompilácia obsahuje 31 exkluzívnych skladieb od Dirty Projectors 
+ David Byrne, Beirut, My Morning Jacket, Arcade Fire, Grizzly Bear, Feist + Ben 
Gibbard, Antony + Bryce Dessner, Sufjan Stevens, Yo La Tengo, New Pornographers, 
Bon Iver, Kronos Quartet, Decemberists, Iron & Wine, Arcade Fire, Sufjan Stevens, Cat 
Power, Stuart Murdoch, Spoon, Gillian Welch, Blonde Redhead, David Sitek (TV On The 
Radio), Riceboy Sleeps (Jonsi zo Sigur Ros) atď.. 
Formát: 2CD                 Cena: 18,00 € (542 Sk)  
Kat.č.: DAD2835CD   EAN: 652637283525 
 

 
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. 
Formát: CD                 Cena: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: ZZZ0002CD   EAN: 744861082927 

 
Sylvain Chauveau –  Nuage (Type) 
Type records sa vždy snažili vydávať predovšetkým cinematickú hudbu, ktorá ma v sebe určitú 
vizuálnu stránku. To sa viac než hodí na popis tohto albumu. Francúzsky skladateľ s vybranou 
skupinou hrajúcou na piano, violu, husle tvorí hudbu, ktorá má zjavné korene v tradíciách 
veľkofilmových soundtrackov. Hlbokým zmyslom pre emócie a melanchóliu pripomína táto 
nahrávka práce skladateľa hudby pre filmy Krzysztofa Kieslowskeho, Zbigniewa Preisnera, a 
Chauveau odhaľuje svoje hudobné kusy až na minimum, vyhýbajúc sa tak prehnanej orchestrácii 
a bezvýznamnej sentimentalite. Krátke motívy jemne vystupujú do popredia a opäť zanikajú, 
tvoriac si tak svoju cestu počas celej nahrávky. 
Formát: CD                 Cena: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE034    EAN: 182270000734 

 
Sylvain Chauveau –  The Black Book Of Capitalism (Type) 
Na tomto albume nám Chauveau predstavuje hravejšiu polohu svojej hudby. Flirtuje tu s klasickou 
galskou hudbou, elektronikou, džezom a dokonca aj indie rockom. Výsledkom je smelý experiment 
bez náznaku akéhokoľvek klišé, ktorý s odstupom času získal ešte väčšie opodstatnenie. 
Chauveau nás hneď na začiatku pomocou abstraktného ambientu, slákov, klavíru a 
atmosferických terénnych nahráviek vtiahne do svojho imaginárneho sveta. Klavírne nálady v štýle 
Maxa Richtera, doplnené temným džezom, ale i odľahčenejšími momentami, sa tiahnu celým 
albumom. „The Black Book Of Capitalism“ je okúzľujúca kolekcia invenčných skladieb, ktoré sa 
vzpierajú jednotnému štýlu ako i plynutiu času. 
Formát: CD                 Cena: 16,50 € (497 Sk)  
Kat.č.: TYPE025    EAN: 182270000635 
 
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. 
Formát: CD                 Cena: 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. 
Formát: CD                 Cena: 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). 
Formát: CD                 Cena: 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. 
Formát: 10” LP                 Cena: 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! 
Formát: tri čko               Cena: 25,00 € (753 Sk)  
Kat.č.: ZTIN143                                        

 
 

 
Mr Scruff –  Ninja Tuna (+ Bonus Bait) (Ninja Tune) 
Limitovaná 2CD edícia obsahuje 10-trackový 'Bonus Bait' disk. 
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. 
Formát: 2CD               Cena: 19,00 € (572 Sk)  
Kat.č.: ZENCD143X                     EAN: 5021392535128 
Štandardnú 1CD verziu v digipakovom obale si môžete u nás 

kúpi ť za 16,00 € (482 Sk) 
 
Na sklade máme opä ť formát USB k ľúč : 
Tento USB kľúč kapacity 2GB obsahuje album Ninja Tuna vo formátoch wav a 320 kb/s mp3 
a je znovu využiteľný.  
Kat.č.: ZENUSB143  Cena: 17,00 € (512 Sk) 
 
 
 

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. 
Formát: DVD               Cena: 19,00 € (572 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. 
Formát: CD               Cena: 17,00 € (512 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. 
Formát: CD               Cena: 17,00 € (512 Sk)  
Kat.č.: ZENCD147            EAN: 5021392541129 

 
Spokes –  People Like People Like You (Ninja Tune/Counter) 
Spokes pôvodne pochádzaju z hornatej krajiny severovýchodného Anglicka, čo pravdepodobne 
vysvetľuje zvláštny pocit ich priestorového a husľami zaodetého zvuku, ktorý bol prirovnaný ku 
kanadským Arcade Fire. Album spôsobil veľký rozruch i v nezávislej tlači. Ich grandiózne živé 
vystúpenia kombinujú terénne nahrávky a náhodný hluk s jemnou, ale silne pôsobivou päťčlennou 
skupinou.  „Je neobyčajne ľahké zamilovať sa do albumu, ktorý bez akejkoľvek námahy používa 
prvky shoegaze, slow-core, post-rocku, popovej hudby a folku... Absolútne oslnivá vec a skutočný 
objav...“ (Boomkat.com) 
Formát: CD               Cena: 17,00 € (512 Sk)  
Kat.č.: COUNTCD020            EAN: 5021392549125 

 
Klaus Schulze –  Virtual Outback  (SPV) 
Klausa Schulzeho netreba nejak obzvlášť predstavovať – je to jeden z umelcov, ktorí zásadne 
definovali sound nemeckej elektronickej hudby v 70-tych a 80-tych rokoch. Album vyšiel pôvodne 
v roku 2002 ako súčasť 5 CD setu „Contemporary Works 2“. Vtedy obsahoval len jeden dlhočizný 
track „The Theme: The Rhodes Elegy“ s minutážou 65 minút. Reedícia albumu prináša tento track 
v plnej kráse a ako bonus raritnú skladbu „Chinese Ears“, ktorá robí z tohto vydania nevyhnutný 
artikel pre všetkých Schulzeho fanúšikov. Celková minutáž albumu je 79:55. CD vychádza v 
novom skladacom obale, doplnené 16-stránkovým farebným bookletom. 
Formát: CD               Cena: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: SPV305702CD            EAN: 693723057026 
 
Issa Bagayogo –  Mali Koura (Six Degrees) 
Issa Bagayogo, hudobník z africkej krajiny Mali, od detstva hrá na ‘ngoni’, trojstrunovú lutnu, 
populárnu naprieč celou západnou Afrikou, pričom vytvoril osobitý zvuk, v ktorom kombinuje 
akustické tradície svojho regiónu s prvkami západnej populárnej hudby, rocku, funku, dubu a 
elektroniky. Jeho štvrtý štúdiový album ponúka vyzretú hudbu, ktorá už neznie len ako spojenie 
dvoch rozličných kultúr, ale skôr ako plne vyvinutá hudba kultúry úplne novej. 
Okrem samotného Issu sa hudobne na tejto výnimočnej nahrávke podieľali aj flautista Ba Diallo 
(ktorý pravidelne hráva s National Ensemble of Mali), francúzsky gitarista Pascale Hubert (zo 
skupiny Double Nelson), perkusionista Adam Diarra a Issov dlhodobý gitarista Mama Sissoko. 
Formát: CD               Cena: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: 65703611512            EAN: 657036115125                  
 
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.  
Formát: CD               Cena: 12,50 € (377 Sk)  
Kat.č.: TONE36                        EAN: 5027803903623 

 
 
 
 



Klaus Schulze + Lisa Gerrard –  Rheingold [Live At The Loreley] (SPV) 
Partnerstvo elektronického priekopníka Klausa Schulzeho (ex-Tangerine Dream) s bývalou 
speváčkou Dead Can Dance začalo nahrávkou „Farscape“. 2CD + DVD set „Rheingold: Live At 
The Loreley“ zachytáva Schulzeho vystúpenie na nemeckom festivale  „Night Of The Prog III“. 
Schulze, na pódiu obklopený klávesami, oscilátormi, sekvencermi a analógovými syntetizátormi 
Moog, disponuje schopnosťou vybudovať takmer z ničoho spletitú a mohutnú kompozíciu. Jeho 
masívne soundscapes  skvele dopĺňajú impozantné vokály Lisy Gerrard, ktorá sa tu predstavuje v 
2 piesňach – „Loreley“ a „Wellgunde“.  Bonusové DVD prináša dokument so scénami zo zákulisia, 
interview so Schulzem a dlhý rozhovor Schulzeho s frontmanom kapely Porcupine Tree a 
dlhoročným obdivovateľom jeho hudby, Stevenom Wilsonom. 
Formáty: 2CD / 2DVD+2CD DELUXE              Cena: 19,50 € (587 Sk) / 48,00 € (1446 Sk)  

Kat.č.: SPV306072 / SPV306070                      EAN: 693723060729 / 693723060705 
 

Mountain Goats –  Heretic Pride (4AD) 
Za menom Mountain Goats stojí John Darnielle z americkej Indiany, jeden z najimaginatívnejších 
lyrikov svojej generácie.  Johnova výnimočná kreativita sa prejavuje hlavne v jeho textoch, ktoré 
sú plné živej obraznosti, pochmúrnych nálad a životných príbehov. Na Heretic Pride, šiestom 
albume na labeli 4AD, opúšťa obnaženú osobnú perspektívu svojich dvoch predošlých albumov  
a teší svojich dlhodobých fanúšikov únikom späť do svojej predstavivosti, vyčarúvajúc sadu piesní 
o mýtických bytostiach, imaginárnych kultoch a hororových filmoch. Album obsahuje niekoľko 
najhymnickejších, najvášnivejších a vyslovene chytľavých piesní jeho kariéry. 
Formát: CD               Cena: 16,50 € (497 Sk) 
Kat.č.: CAD2801CD            EAN: 652637280128 
 
Lulu Rouge –  Bless You (Music For Dreams) 
Jeden z najzaujímavejších a najosviežujúcejších zvukov prichádzajúcich zo Škandinávie, spoločné 
dielo Djov a producentov T.O.M.a a Budu, známych v klubovom svete už 15 rokov. DJ T.O.M. 
spolupracoval posledné 3 roky s Trentemøllerom, s ktorým hral vo všetkých hlavných hudobných 
kluboch po celom svete. Buda bol vo svojej minulosti v rôznych zoskupeniach, predovšetkým 
Banzai Republic s albumom „Where The Fun Starts Early In The Day“, kde hosťovali mená ako Al 
Jarreau, Bukka White alebo Cesaria Evoria. Vplyvy: Rhythm & Sound, Monolake, Mazzy Star, 
Kraftwerk, Dry & Heavy, Jan Johansson, Unkle, Depeche Mode, Massive Attack, Murcof, David 
Bowie, Studio One, Radio Head, The Cure, Daniel lanois, Maurizio, Bill Laswell, Brian Eno...  
Formát: CD               Cena: 17,50 € (527 Sk)  
Kat.č.: ZZZCD0042            EAN: 5709498206387 


