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Jaga Jazzist–  One-Armed Bandit (Ninja Tune) 
Jazzrockovo-experimentálna kapela z Nórska sa vracia po 5 rokoch s novým albumom. Líder Lars 
Horntveth charakterizuje nový zvuk kapely ako „Richard Wagner sa stretáva s Fela Kutim“. Do 
zostavy pribudli dvaja noví členovia – Oystein Moen a Stian Westerhus a všetci odišli pilovať nový 
materiál do švédskych lesov. Oproti predchádza-júcim nahrávkam je variabilnejší a otvorenejší. 
Monumentálny sound platne „What We Must“ je príležitostne počuť v určitých momentoch, je však 
oveľa jemnejší a kompaktne integrovaný do celkovej hudobnej štruktúry. Jaga Jazzist sa vzpierajú 
akejkoľvek kategorizácii. Ich hudba je prirodzená a krásna. Je to potreba. Pre nás i pre nich... 
CD: 16,00 € (482 Sk)             
Kat.č.: ZENCD152 EAN: 5021392578125 
 
Max Richter –  Memoryhouse  (Fat Cat) 
Album nemeckého skladateľa je atmosferickou cestou 20. storočím, je to príbeh o tom, kde sme boli 
a kam sa uberáme. Dejiskom je predovšetkým vojnou poznamenaná Stredná a Východná Európa. 
Hudba svojou hĺbkou a štruktúrou odkazuje na skladateľov ako napr. Henryk Górecki, Arvo Pärt, 
Philip Glass, Michael Nyman, Steve Reich alebo Jóhann Jóhannsson, pokojom a šarmom zase 
pripomína pokojnejšie polohy kapiel typu Sigur Rós či Godspeed You! Black Emperor. Richterove 
hudobné cítenie je ojedinelé, rovnako ako jeho výnimočná schopnosť zachytiť špecifický moment v 
celej svojej spektrálnej kráse. Ako keď náhle otvoríte oči a oslepí vás prenikavý slnečný jas. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: CD1309  EAN: 600116130921 

 
Max Richter –  The Blue Notebooks (Fat Cat) 
Ďalší Richterov grandiózny opus, kde kombinuje súčasnú klasickú hudbu s elektronickými prvkami a 
k tomu ešte efektívne využíva úryvky z literárnych diel Franza Kafku a Czeslawa Milosza. Hlasové 
vsuvky spojené so zvukom písacieho stroja v pozadí ešte zvýrazňujú nostalgicko-melancholickú 
atmosféru celej nahrávky. Richter demonštruje svoju skladateľskú vyzrelosť dokonalými melódiami 
a podmanivými slákovými aranžmánmi, ktoré nahrali jeho stáli spolupracovníci L. Fuller (husle), N. 
Bonner (husle), J. Metcalfe (viola), Ch. Worsey (violončelo) a P. Sheppard (violončelo). 
CD/ LP180g DMM: 16,00 € (482 Sk) / 20 € (602 Sk)              
Kat.č.: CD1304 / LP1304X  EAN: 600116130426 / 600116130433 
 
Max Richter –  24 Postcards In Full Colour (Fat Cat) 
Experimentálny album 24 krátkych skladieb, skomponovaných ako melódie pre mobilné telefóny. 
Richter ich poňal ako plnohodnotný hudobný prostriedok pri svojich nezvyčajných koncertoch vo 
viacerých galériach. Album nahral sláčikový kvintet v zložení Louisa Fuller (husle), Robert Mc Fall 
(husle), N. Bonner (husle), J. Metcalfe (viola), I. Burdge (violončelo), Ch. Worsey (violončelo), S.Lee 
(violončelo), P. Reed (gitara) doplnený samotným Richterom, ktorý hral na klavír. Je to Richterov 
najsúdržnejší a najpôsobivejší album. Bohato štruktúrované a prepracované majstrovské dielo, 
ktoré zvýrazňuje nesmierny talent mladého nemeckého skladateľa. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: CD1307  EAN: 600116130723 

 
Nina Nastasia + Jim White –  You Follow Me (Fat Cat) 
Album je výsledkom spolupráce americkej goth-folkovej pesničkárky Niny Nastasie a bubeníka 
austrálskeho tria Dirty Three Jima Whitea (spolupracoval s W. Oldhamom, Smog, Nickom Caveom, 
Cat Power...) Je to neuveriteľne úprimná nahrávka, zredukovaná len na otvorený dialóg dvoch 
nástrojov (gitara, bubny + vokály), ktorý skúma základné piesňové štruktúry a objavuje prekvapivo 
nové teritória. Intenzita a komplexnosť ich vyjadrenia pripomína fyzický duel alebo rituálny tanec. 
Emócie a vášeň tryskajúce z obnažených skladieb siahajú od hnanej zúrivosti až po láskyplnú a 
citlivú vrúcnosť. Album produkoval slávny Steve Albini vo svojom štúdiu Electrical Audio v Chicagu. 
CD: 16,00 € (482 Sk)             
Kat.č.: FATCD53  EAN: 600116995322 

 
Animal Collective – Spirit They’re Gone, Spirit The y’ve Vanished /                        
Danse Manatee (Fat Cat) – reedícia prvých dvoch albumov!! 
Animal Collective založili v r. 2000 Avey Tare a Panda Bear. Po vydaní debutovej platne pribudli 
ďalší 2 členovia. Zostava a kombinácia členov sa však neustále mení a zrejme táto variabilita je 
príčinou eklektického soundu Animal Collective. Inšpiračné zdroje siahajú od Syda Barretta, 
Grateful Dead, raného Davida Bowieho cez Pavement, Flaming Lips, soundtracky k hororovým 
filmom až k Fenneszovi. Ich nekonvenčná psychedelická hudba v sebe kumuluje  zvukové 
dobrodružstvo, silné melódie i popovú senzibilitu. 
2CD: 16,00 € (482 Sk)              
Kat.č.: FATSP07  EAN: 600116120724 

 



 
 
Sigur Ros + Hilmar Örn Hilmarsson – Angels Of The U niverse (Fat Cat) 
Po dlhšej pauze znovu na sklade – CD i LPHudba k filmu známeho islandského režiséra F. T. 
Fridrikssona. Film, často nazývaný aj „Islandský prelet nad kukučím hniezdom“ sa stal jedným z 
najúspešnejších filmov v kinematografii tejto jedinečnej krajiny. Hilmarsson, ktorý v roku 1995 vyhral 
prestížne ocenenie „Európsky filmový skladateľ roka“ za hudbu k ďalšiemu Fridrikssonovmu filmu 
Children Of Nature, zložil hlavnú časť soundtracku, dvoma dlhšími kompozíciami prispeli Sigur Rós 
(verzie islandskej populárnej uspávanky a podmazovej hudby k denným správam o úmrtiach, 
čítaných v Islandskom národnom rozhlase). Atmosférické, lahodné, nádherné. 
CD: 16,00 € (482 Sk) / LP180g DMM: 23,00             
Kat.č.: FATOSTCD01X / FATOSTLP01X EAN: 600116110190 / 600116110138 

 
 

Ólöf Arnalds –  Við og við (One Little Indian) 
Olöf Arnalds je mladá islandská speváčka a skladateľka, ktorá krátko pôsobila v kapele Múm. 
Dievčenský soprán, ktorý trilkuje, šteboce, nôti, švitorí ako nejaký spevavý vták. Olöf je chvíľu 
slávikom, chvíľu drozdom, žltochvostom, čímkoľvek ľúbozvučným, čo dokáže lietať... Debutový 
album „Vid Og Vid“ vyšiel na Islande v roku 2007, v Európe o 2 roky neskôr na labeli One Little 
Indian. Je to veľmi osobná a dojímavá nahrávka, na ktorej Olöf jemným hlasom spieva a recituje 
intímne príbehy ako trubadúr v sukni.  
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: TPLP1033CD  EAN: 5016958116422 
 
 
Brakes –  Touchdown  (Fat Cat) 
Tretí album štvorčlennej kapely z anglického Brightonu (a prvý na labeli Fat Cat)  sa nahrával sa v 
štúdiu Chem 19 v Hamiltone a produkoval ho Paul Savage (ex-The Delgados). Album je zbierkou 
fantastických songov, naviac je profesionálne štruktúrovaný – tvrdšie rockové skladby sa striedajú 
s jemnejšími countryfolkovými, podčiarkujúc silu oboch, nechýbajú ani skvelé love songy, hajlajtom 
je Don’t Take Me To Space (Man), asi najlepšia skladba o únose mimozemšťanmi za posledné 
roky. Zrejme vďaka tomu, že líder kapely sa v dobe nahrávania oženil, je Touchdown doteraz 
najoptimistickejšia nahrávka kapely. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: FATCD86  EAN: 600116998620 
 
Hauschka –  Ferndorf  (Fat Cat) 
Volker Bertelmann (alias Hauschka), nemecký hudobník a skladateľ sídliaci v Duesseldorfe, 
prichádza už so svojim štvrtým albumom. Hauschka čerpá inšpiráciu z hudby kľúčových figúr 
minimalizmu 20. storočia ako John Cage, Steve Reich, Philip Glass alebo Arvo Pärt. Stredobodom 
jeho hudby je klavír, presnejšie „preparovaný“ klavír (jeho zvuk je upravený rôznymi predmetmi 
umiestnenými medzi strunami), doplnený subtílnou elektronikou. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: CD1308  EAN: 600116150822 

 
 
 
Bird – Girl And A Cello (Music For Dreams) 
32-ročná violončelistka, speváčka a skladateľka Bird (Janie Price) hrá na čelo od svojich 6 rokov a 
už od detstva vystupovala v orchestroch hrajúcich klasickú hudbu. Neskôr začala hrať na bicie v 
rockových skupinách a postupne začala tvoriť vlastnú hudbu. Obnažený zvuk druhého sólového 
albumu dáva do centra Janiene vokály a necháva violončelo pretkávať rozličné ďalšie nástroje a 
rytmy bicích do hudobného podkladu, na ktorý Janie kladie svoje poetické piesne. Tento efekt 
vytvára nahrávku s jednoduchým zvukom, ktorý má však v sebe viac spletitosti než hudba 
niektorých štvorčlenných skupín. Bird v nedávnej minulosti spolupracovala napr. s Kennethom 
Bagerom, Vanessou Mae alebo Jackom Allsoppom (Just Jack).  
CD: 16,50 € (497 Sk)              

  Kat.č.: ZZZCD0040 EAN: 5709498206363 
 
Fagget Fairy's –  Feed The Horse (Music For Dreams) 
Prvý singel kodaňskej dvojice (Sensimilla a Ena) Feed The Horse z ich debutového albumu sa stal 
jedným z najdiskutovanejších výtvorov na kodaňskej undergroundovej klubovej scéne. Hudba, ktorá 
elegantne manévruje cez rozbúrené more žánrov je vstavaná do akéhosi elektronického R’n’B  
s črtami grime, rapu a vzdialenou balkánskou príslušnosťou rovnako v hudbe, ako aj v speve.  
MC Ena, pôvodom so Sarajeva, spieva niektoré piesne aj po bosniansky. Znateľne inšpirované 
formáciami ako Peaches, M.I.A. alebo Little Kim a s pozostatkami prvkov dievčenských hip-
hopových skupín ako Salt-n-Pepa, JJ Fad a Wee Pappa Girls, prinášajú melodické variácie s 
organickou inštrumentáciou a veľa tanca v chytľavých skladbách. 
CD: 16,50 € (497 Sk)                

  Kat.č.: ZZZCD0045 EAN: 5709498206417 

 



 
 

Various Artists –  Folk But Not Folk 2 (Music For Dreams) 
Druhé vydanie kompilácie Folk But Not Folk obsahuje srdečné a krehké piesne a zároveň 
povznášajúce tradične komponované popové melódie. Skladby vytvoria tú pravú atmosféru pre 
zvláštne príležitosti. Repertoár pokrýva široké pole žánrov od chórov The Weepies, cez neoklasické 
harmónie od Wima Mertensa, krautrock sedemdesiatych rokov (Holger Czukay a Eroc), až po 
tradičné pesničkárstvo (Josh Rouse). Nájdete tu i dvoch nominantov na Mercury Prize (Fionn 
Regan, Scott Matthews), newyorského čelistu a undergroundového hrdinu Arthura Russella či cover 
verziu skladby ‘Dansevisen’ od Grethe and Jørgen Ingemann v prevedení skupiny Danish Jazzbox.  
CD: 16,50 € (497 Sk)                
Kat.č.: ZZZCD0038 EAN: 5709498206356 

 

Various Artists  –  Welcome To... Music For Dreams (Music For Dreams) 
Druhý sampler je 11-skladbová kompilácia toho najlepšieho z albumov, ktoré vyšli u tohto 
vydavateľstva v poslednej dobe. Nechýbajú známe mená ako Bliss, Lulu Rouge, Hess Is More, či 
autor kompilácie Kenneth Bager. Skladby: Bliss  - American Heart (Feat Boy George - Radio Edit)  ~ 
Bird  – Sweetheart ~ N*Grandjean  - Heroes & Saints  ~ Jazzbox  - Dancing Ditty ~ Aura  - Song For 
Sophie ~ Benny Berigan  - Caravan ~ The Kenneth Bager Experience  - Time Is Up ~ Lulu Rouge  
- Bless You ~ Fagget Fairys  - Feed The Horse ~ DJ Disse  - Break On Through ~ Hess Is More  - 
Ssshhhh! (Album Mix)   
CD: 10,00 € (301 Sk)              
Kat.č.: ZZZCD0047 EAN: 5709498206431 

 
 
The Cinematic Orchestra –  Man With A Movie Camera (Ninja Tune) 
Dlhoočakávaná reedícia filmu Dz.Vertova z r.1929 s fantastickou hudbou The Cinematic Orchestra 
DVD obsahuje okrem samotného filmu štúdiový live soundtrack The Cinematic Orchestra, krátky 
dokumentárny film o nahrávaní, plus videoklip k singlu All That You Give (s excelentnou Fontellou 
Bass), videoklip Man With the Movie Camera (editovaná verzia Evy Katzenmeier), dva zostrihy z 
koncertov, životopisy Vertova a členov kapely a fotogalériu. Projekt bol prvýkrát uvedený na 
festivale Porto European City of Culture 2000. 
DVD: 18,00 € (542 Sk)              
Kat.č.: ZENDV78  EAN: 5021392544144 
 
 
Blockhead –  The Music Scene (Ninja Tune) 
Blockhead (Tony Simon) už dlho tvorí príjemnú, emotívnu hudbu, založenú na šablóne hip-hopu, 
ale na novom albume sa posúva na vyššiu úroveň. Namiesto vychádzania z jedného základného 
beatu a jeho postupného rozvíjania začína kombinovať viaceré rytmy a pretkávať ich navzájom do 
stále zložitejších a prekvapujúcich hudobných štruktúr. Každá skladba je o trochu viac hudobným 
dobrodružstvom ako na jeho predošlých albumoch, a jeho ambícia rozprávať príbehy bez slov je 
zrejmá už od samotného začiatku. Zaujímavá zbierka epických trackov, ktorá predstavuje zrejmý 
vývoj v Simonovej sólovej hudobnej tvorbe.  
CD: 16,00 € (482 Sk)             
Kat.č.: ZENCD149  EAN: 5021392565125 
 
Megafaun –  Gather, Form & Fly (Crammed) 
Megafaun vytvorili bratia Brad a Phil Cook spoločne s Joeom Westerlundom z pozostatkov 
DeYarmond Edison, skupiny, ktorú založili s Justinom Vernonom (Bon Iver). Od apalačských 
bendžových melódií cez prudké klavírne slučky, prepychové multiharmónie až po struny trhajúce 
nesúzvuky, všetko spolu zapadá do kontextu suity, ktorá je dôkazom spojenia unikátneho 
pesničkárskeho umenia s improvizačným duchom. Megafaun s ľahkosťou ovládajú rôzne štýly 
americkej folkovej hudby, a na tomto albume majstrovsky znovuobjavujú tradície pomocou 
dodávania principiálne cudzích prvkov. 
CD: 16,00 € (482 Sk)              
Kat.č.: CRAM152  EAN: 876623006077 
 
Zeep –  People & Things  (Crammed) 
Londýnski hudobníci Nina Miranda a Chris Franck  prinášajú umelecky vypracovaný, čerstvý a 
bezprostredný popový album. Elegantne sa vnárajú do všetkých hudobných oblastí, ktoré peskúmali 
už v skupinách Smoke  City  a Da Lata , a zároveň sa púšťajú aj do celkom nových. Album sa 
zaoberá predovšetkým ľudmi a ich vzťahmi ku všetkému, čo nás v tomto šialenom a neustále sa 
meniacom svete obklopuje. Chytľavými skladbami, prvkami bossy, rockového downtempa, 
cinematickosti a drámy, ako aj westernových soundtrackov sa vzpiera akejkoľvek kategorizácii,  
a je súčasne hlboký, sofistikovaný, inšpiratívny a ľahký ako pierko. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: CRAM148  EAN: 876623006053 

 
 
 



 
 
Mocky –  Saskamodie  (Crammed) 
Mockyho doterajšie electro hip-hop soulové nahrávky, divoko zabávajúce živé vystúpenia a jeho 
výrazné produkčné a aranžérske práce (pre Jamieho Lidella, Feist, Gonzales, Nikka Costu a Jane 
Birkin) mu vyslúžili reputáciu mnohotvárnej kultovej figúry v žánrovo netypickej hudbe. Na svojom 
novom albume hrá sám na bicích, base, elektrickom aj klasickom piáne, gitare, perkusiách, 
zvonoch, flaute, píšťale, orgáne a rôznych hračkách, a sám napísal sláčikové aranžmány. 
Inštrumentálne a vokálne hosťovanie Taylora Savvyho, Gonzalesa, Jamieho Lidella a Feist túto 
nahrávku robia viac živým vystúpením než štúdiovým albumom.  
CD: 16,00 € (482 Sk)             
Kat.č.: CRAM147  EAN: 876623005995 

 
Shantel –  Planet Paprika  (Crammed) 
Shantel a jeho Bucovina Club Orkestar, ktorých hudba sa stala značkou pre európsku pop music 
bez hraníc, sa vracajú s dobitými batériami a novým albumom Planet Paprika. Ani na ňom tomu nie 
je inak - sever sa tu kríži s juhom a východ so západom. Pre Shantela sú všetky rovnako hodnotné 
- o integrácii sa tu dlho nevykecáva, ale stáva sa realitou: zavedení akademici a deti imigrantov tu 
zdieľajú jeden priestor. Jeho kultúrne korene sú v minulosti, v populárnej hudbe, ktorá žhavila 
predstavivosť generácií po stáročia – a predsa je tu niečo celkom nové, odlišné, redefinujúce pojem 
popu ako zjednocujúcej sily v prospech radosti a čistej zábavy. 
CD: 16,00 € (482 Sk)               
Kat.č.: CRAW54  EAN: 876623006015 

 
Various Artists –  It's A Crammed, Crammed World (Crammed) 
16-piesňová kompilácia obsahuje to najlepšie od hudobníkov, ktorí vydali svoje albumy na značke 
Crammed, z nich desať sa k tomuto neustále sa formujúcemu a vyvíjajúcemu labelu pridali od roku 
2008. Na kompiláciu prispeli skladbami Lonely Drifter Karen, Mocky, Shantel, Staff Benda Bilili, 
Akron/Family, Chicha Libre, Flat Earth Society, Zeep, Balkan Beat Box, U-cef (feat. Damon Albarn), 
Allá, Koçani Orkestar, Hector Zazou & Swara, Megafaun, Cibelle a Kasai Allstars  - suma sumárum 
vytvorili originálny poslucháčsky zážitok. 
CD: 10,00 € (301 Sk)              
Kat.č.: CRAM149  EAN: 876623006046 
 

 
Xploding Plastix –  The Donca Matic Singalong Revis ited (Beatservice) 
V poradí druhý album nórskeho dua Jens Petter Nilsen a Hallvard Wennersberg Hagen vyšiel v 
roku 2004 výhradne v Nórsku po tom, ako kapela odišla z labelu Beatservice, a bol nominovaný na 
cenu Spellemann (obdoba americkej Grammy) a Alarm (cena pre alternatívnu hudbu). Po návrate 
kapely so svojím tretím albumom k labelu Beatservice tu teraz opätovne vychádza aj ich druhý 
album. Upravená verzia obsahuje všetky skladby z pôvodného albumu, EP ‘The Benevolent Volume 
Lurkings’ a bonusový track, ktorý predtým vyšiel na jednej z nórskych kompilácií. 
CD: 16,50 € (497 Sk)               
Kat.č.: BS118CD  EAN: 7035538886515 

 
 
Monsters Of Folk–  Monsters Of Folk (Rough Trade) 
Americkú superkapelu tvoria Conor Oberst a Mike Mogis so skupiny Bright Eyes, Jim James zo 
skupiny My Morning Jacket a sólový spevák a pesničkár M. Ward. Ich spoločný album produkoval 
ho Mike Mogis. Keďže každý z týchto kritikou uznávaných umelcov bol zaneprázdnený prácou na 
svojich vlastných projektoch, ide o prvý spoločný album aj napriek tomu, že spolu zdieľali pódium už 
pred niekoľkými rokmi. Všetci štyria členovia hrajú na všetky nástroje a ich hudba kolíše od 
intímnosti cez preslnené piesne až po country. Talent každej individuality presakuje skrz jednotlivé 
piesne, a spoločne vytvorili doslova skvostný album.  
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: RTRADCD545  EAN: 883870054522 

 
Cold Cave –  Love Comes Close (Matador) 
Po vydaní niekoľkých singlov prichádza kapela Cold Cave z Philadelphie s debutovým albumom, na 
ktorom realizuje svoju víziu moderného synth-popu, pripomínajúceho rannú hudbu Depeche Mode 
alebo Garyho Numana, alebo tiež New Order (skôr než prepadli klubovej kultúre). Dominantnou 
črtou je však rovnováha, oživená rovnakým dielom romantizmu a nihilizmu. Cold Cave pôvodne ako 
sólový projekt založil Wesley Elsold, ku ktorému sa teraz pridávajú hosťujúci umelci Caralee 
McElroy (bývalý člen indie rockového fenoménu Xiu Xiu) alebo Dominick Fernow (Prurient), Max G. 
Morton a J. Benoit.  
CD: 16,50 € (497 Sk)             
Kat.č.: OLE9132  EAN: 744861091325 

 
 

 
 



 
 
Yo La Tengo –  Popular Songs (Matador) 
Americké trio Georgia Hubley, Ira Kaplan a James McNew, známe svojou záľubou v plynulom 
striedaní žánrov a hudobných nástrojov, prináša svoj dvanásty štúdiový album, sebavedomú a 
zároveň odviazane dobrodružnú nahrávku, ktorá predstavuje túto skupinu na výšinách svojich 
tvorivých síl, a ktorá je rovnako esenciálna ako všetko, čo doteraz nahrali. A možno ešte viac – je to 
aj album, ktorý pozerá do minulosti, tam kde boli, usmieva sa, a rezolútne hľadí vopred na to, čo 
príde. Zároveň ponúka pevný začiatočný bod pre každého, kto ešte nebol zvedený ich 
pozoruhodným šarmom.  
CD: 16,50 € (497 Sk)             
Kat.č.: OLE8562  EAN: 744861085621 
 
Balmorhea –  All Is Wild, All Is Silent (Western Vinyl) 
Austinská skupina Balmorhea vznikla v 2006. Jej členovia Rob Lowe a Michael Muller boli hudobne 
ovplyvnení umelcami ako Ludovico Einaudi, The Six Parts Seven, Claude Debussy, Ludwig van 
Beethoven, Rachel's, Gillian Welch, Max Richter, Arvo Pärt či John Cage. Balmorhea, známa pre 
svoju nedocenenú jednoduchosť a zdržanlivosť, prináša (tentokrát so 6 členmi)  odvážny 
a nádherne pestrofarebný nový album, tak komplexný ako výtvor osamelého ľudského srdca. 
CD: 18,00 € (542 Sk)             
Kat.č.: WV059  EAN: 656605958620 
 
 
Karaoke Tundra + Pe ťo Tázok –  Neuverite ľne smutný album  (Deadred/Starcastic) 
Peťo Tázok aka Bene - spev, rap , Karaoke Tundra – produkcia.  Obrazotvorné a uveriteľné príbehy 
s trochou nostalgie, irónie, tragédie, ale i humoru. Štýlovo sa skladby dajú zaradiť do kategórie 
alternatívneho rapu či abstraktného hip-hopu, ale od väčšinovej česko-slovenskej hip-hopovej 
produkcie sa líšia práve spracovávanou témou a inšpiráciou praskavou, glitchovou elektronikou, 
ktorá je Karaokeho hlavnou doménou. Nové CD je kolekciou 19 remixov skladieb z ich Albumu od 
The Autumnist, Sporto, Ghostmother, Foolk, Dva, Dope Aviators, Machine Funck, Noisecut, Ježíš 
táhne na Berlín,… a 3 zbrusu nových skladieb.  
CD: 10,00 € (301 Sk)             
Kat.č.: DRL0132  EAN: 8594072980190 
 
Kottarashky –  Opa Hey! (Asphalt Tango) 
Archívne balkánske terénne nahrávky, klasický jazz a blues, psychedlické zvuky, klubové bíty, 
výnimočné archetypálne rómske hlasy, hrdelné zvolania a lyrické náreky sú vmodelované a 
vhodené do nových tvarov. Piesne znejú ako príbehy rozprávané ľudmi, ktorí majú všetok čas na 
svete: čas rozjímať, spokojne si užívať, snívať, tešiť sa z neočakávaných zápletiek a zvratov, byť 
inšpirovaní detailami nepatrnej existencie. Etnická hudba zrodená z mestského prostredia, 
postrádajúceho kultúrnu identitu, ktorá sa zmieta medzi súčasnou európskou globalizáciou, 
balkánskym provincializmom a životom, ktorý takmer zabudol na ľudové tradície. Hudba inšpirovaná 
týmto prostredím, ale zároveň aj reakciou naň, výlet menej precestovanými trasami, cez bulharské 
lesy a späť cez laptop až do 21. storočia.   

CD: 16,50 € (497 Sk)              
Kat.č.: ATR2609  EAN: 4047179408820 
 

Fanfare Ciocarlia –  Live (Asphalt Tango) 
Akonáhle táto mnohočlenná rómska dychovka vystúpi na pódium a uvedie svoj oslnivý hudobný 
ohňostroj, publikum prechádza výraznými zmenami: celé rady sedadiel sa spontánne odsúvajú, 
klobúky a sukne víria vo vzduchu a dokonca aj tí najodmeranejší sa veľmi ľahko ocitajú v tanci na 
spletité balkánske rytmy. Na svojom šiestom albume kapela ponúka znamenitú ochutnávku zážitku 
z ich živého vystúpenia. Priložené bonusové DVD Gypsy Brass Legends – The Story of the Band 
obsahuje okrem iných aj úspešný film Iag Bafi – Brass on Fire, ktorý ponúka vhľad do života a 
hudby v Zece Prajini, rodnom meste Fanfare Ciocarlia. 
CD+DVD: 16,50 € (497 Sk)              
Kat.č.: ATR2309  EAN: 404717933632 
 
 Mahala Rai Banda –  Ghetto Blasters (Asphalt Tango) 
Hudba tejto rumunskej cigánskej kapely zahŕňa široké spektrum hudobných žánrov a štýlov 
(rumunská ľudová hudba, orientálny pop, rumba catalana, reggae, manele, rómsky pop...), ale 
všeobecne by sa dalo povedať, že sa nachádza niekde na pomedzí tradičnej ľudovej muziky a 
moderného Balkan beatu. Tradičné cigánske nástroje ako husle a akordeón sú sofistikovane 
skombinované s dychovou sekciou, ktorá pozostáva z vojenských veteránov, ktorí kedysi hrávali vo 
vojenských dychovkách. Debutový eponymný album priniesol kapele veľký úspech. 
CD: 16,50 € (497 Sk)              
Kat.č.: ATR2509  EAN: 4047179336529 

 
 
 



 
ErsatzMusika –  Songs Unrecantable (Asphalt Tango) 
Skupinu založila ruská textárka, akordeonistka a speváčka Irina Doubrovskaja v roku 2006. Všetci 
jej členovia boli známi na ruskej undergroundovej scéne až do ich emigrácie počas skorých 90-tych 
rokov. Ich hudba, vedená Irininým melancholickým hlasom a založená na tradičnom ruskom 
mestskom folku, je regeneráciou divokého a kreatívneho undergroundu starého sveta. Trinásť 
piesní ich druhého albumu vás neúprosne vtiahne do komplotu organov, piánových melódií, 
neupravených gitár, tlmených, tajomných riffov... Album je akousi zrkadlovou sálou, odrážajúcou 
psychické terény starého Ruska do pobláznených realít Strednej Európy 21. storočia . 
CD: 16,50 € (497 Sk)              
Kat.č.: ATR2209  EAN: 4047179408820 
 
Various Artists –  BalkanBeats - A Night In Berlin (Piranha) 
Zakladateľ, kurátor a stály DJ berlínskeho projektu BalkanBeats Robert Soko, pôvodom z bývalej 
Juhoslávie, začal spolu so svojim priateľom Rüdigerom Rossigom organizovať párty pre 
juhoslovanských emigrantov už v časoch vojny. O niečo neskôr znovuobjavil tradičnú hudbu 
prostredníctvom filmov Emira Kusturicu, mocné melódie rómskych dychoviek, komponované zo 
silných emócií, ktoré sa dokážu záhadne otvoriť do hlbokej, všeobjímajúcej lásky pre celý svet, 
smutnú melanchóliu a úplné šťastie. Tieto, zmiešané s elektronickými bítmi, oslovili davy 
neuveriteľne rýchlo a hudba BalkanBeats sa stala štýlom, ktorý je v súčasnosti mnohými kopírovaný 
po celom svete. Surová, emotívna, plačlivá a zároveň radostná, opojná a extatická hudba.   
CD: 16,50 € (497 Sk)             

  Kat.č.: PIR2338  EAN: 826863233825 
 
Boban I Marko Markovic Orkestar –  Devla  (Piranha) 
Srbský trubkársky kráľ Boban Marković a jeho syn Marko prinášajú nový album plný balkánskej 
tanečnej dychovky, ktorá prepája flexibilitu Milesa Davisa s hravosťou Herba Alperta vo vrcholnom 
vyjadrení svojho juhosrbského rómskeho pôvodu. Desaťročia Bobanových skúseností sú teraz 
rozpálené mladíckou energiou Marka, ktorá je udržiavaná maratónom jeho hudobného tréningu a 
celým životom stráveným na na pódiách s otcom. Do tanečného neba putujú spoločne s rómskymi 
spevákmi, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou vytvárania stáročia starej a v súčasnosti celosvetovo 
populárnej tradície. Album predvádza virtuózne a dramatické štylizovanie viacerých srbských 
vokalistov, obdivovaných vo svojej vlasti, ale veľmi málo známych v západnom svete. 
CD: 16,50 € (497 Sk)              

Kat.č.: PIR2339  EAN: 826863233924 
 
 

David Sylvian –  Manafon (Samadhi Sound) 
Po 6 rokoch nový sólový album Davida Sylviana je opus, kombinujúci prvky komornej hudby, 
improvizácie a experimentálneho rocku. Na albume sa podieľal celý rad hosťujúcich hudobníkov 
(Evan Parker, Keith Rowe, Fennesz a členovia viedenskej skupiny Polwechsel, Sachiko M, Otomo 
Yoshihide..). Sylvian bol pri nahrávaní tohto albumu ovplyvnený dielom welšského básnika R. S. 
Thomasa a názov Manafon sa vzťahuje k welšskej dedine rovnakého mena, kde básnik istý čas žil. 
CD: 17,50 € (527 Sk)             
Kat.č.: SS016  EAN: 633367770523 
 
 

Sufjan Stevens –  The B.Q.E.  (Rough Trade) 
Deviaty album Sufjana Stevensa ponúka inštrumentálny multimediálny zážitok, 
objavovanie The Brooklyn-Queens Expressway, diaľnice spájajúcej dve 
newyorské štvrte. Projekt pôvodne vznikol  
vo forme živého vystúpenia a pozostával z originálneho filmu, režírovaného a 
napísaného Stevensom a sprevádzaného orchestrom hrajúcim živý soundtrack. 
Táto edícia obsahuje originálny View-Master (zariadenie na prezeranie diskov s 
3D snímkami), CD a DVD, ktoré obsahujú pôvodný 16mm/8mm film a pôvodný 
soundtrack, 40 stranový booklet s obsiahlymi poznámkami a fotografiami a 
stereoskopický 3D View-Master disk. 

CD+DVD+kniha: 23,50 € (708 Sk)              
Kat.č.: RTRADCD550  EAN: 883870055024 

 
Ólafur Arnalds –  Found Songs (Erased Tapes) 
Zbierka siedmych skladieb bola vytvorená, nahratá a sprístupnená na internete počas 7 dní roku 
2009. Tento experiment, ktorý bol pre Arnaldsa spôsobom, ako oživiť niektoré jeho stratené a znovu 
nájdené hudobné skeče a nápady, umožňuje poslucháčovi vhľad do jeho tvorivého sveta.. Skladby 
sú odlišné od jeho predošlých nahrávok a pozostávajú predovšetkým z kratších piánových suít a 
elektronikou vyzdobených sláčikových rozjímaní. Táto limitovaná edícia je remastrovanou fyzickou 
nahrávkou, dostupnou na CD a desaťpalcovom vinyle. 
CD: 17,00 € (512 Sk)              
Kat.č.: ERATP17CD  EAN: 4050486003169 
 

 



Ólafur Arnalds –  Eulogy For Evolution (Erased Tapes) 
Debutová nahrávka Islanďana Ólafura Arnaldsa, ktorý sa svojou hudbou ponára do sveta jemných 
symfonických kompozícií v takmer bezváhovom orchestrálnom prevedení. Miešaním sláčikových 
nástrojov so slučkami samplov, ambientom, elektronikou a bítmi, Arnalds kombinuje klasickú 
inštrumentáciu s indie-rockovou estetikou, porovnávanou so Sigur Rós. <i>Eulogy for Evolution</i> 
je evokatívnou orchestrálnou suitou, ktorá prevádza poslucháča cestou predstavujúcou rôzne etapy 
života od narodenia až po smrť prostredníctvom pomaly sa stupňujúcej a uchvacujúco melodickej 
komornej hudby.  
CD: 17,50 € (527 Sk)              
Kat.č.: ERATP4CD EAN: 689492072223 

 

Ólafur Arnalds –  Variations Of Static (Erased Tapes) 
Variations of Static je nahrávka nadväzujúca na debut Ólafura Arnaldsa pre label Erased Tapes, 
Eulogy for Evolution. Pri zachovaní klasických základov jeho prvého albumu, Arnalds na tejto 
nahrávke pridáva a začleňuje praskavé elektronické zvuky, ako aj neživé strojové hlasy, 
pripomínajúce hmlisté spomienky na tradície stratené v digitálnom veku, v ktorom práve žijeme. 
CD: 15,50 € (467 Sk)             
Kat.č.: ERATP8CD  EAN: 689492079727 
 
 
 
Eluvium –  Lambent Material (Temporary Residence) 
Hudba Matthewa Coopera (aka Eluvium) znie ako ozvenová rezonancia koncertu Sonic Youth po 
tom, ako skupina prestala hrať a všetci už odišli domov. Cooper však nie je vinný z masovej 
deštrukcie, on je tu jedine kvôli tomu, aby pozbieral pekne polámané kúsky. S hĺbkou v rozsahu od 
najkrehkejších až po po zľadovatelé, berie husté vrstvy gitár a pián a stavia ich do úctu 
vzbudzujúcej pevnosti okolo seba samého. Pohodlne a sebaisto spočívajúc v duchu prvých 
výhradne ambientných albumov Briana Ena, Eluvium je mimoriadna záležitosť. Čistý, epický rock, 
po tom, ako zhasli svetlá. 
CD: 17,00 € (512 Sk)               
Kat.č.: TRR57  EAN: 656605305721 

 

Eluvium –  An Accidental Memory In The Case Of Death   (Temporary Residence) 
Presne po roku od vydania svojho debutového albumu Lambent Material Matthew Cooper 
prichádza s dôsledne oslnivou neoklasickou nahrávkou. An Accidental Memory In The Case Of 
Death je album vracajúcich sa intímnych suít, zložených pre sólo piano. Cooperov celoživotný vplyv 
klasických barokových a moderných minimalistických skladateľov žiari počas celej nahrávky, a ani 
raz sa nepúšťa do pokušenia vytvárať hlukové steny, ktoré robili jeho prvý album tak 
širokopriestorovým. Namiesto unášania v mori narastajúcich gitár a dronov sme poctení kolekciou 
Cooperových klavírnych skladieb. 
CD: 17,00 € (512 Sk)              
Kat.č.: TRR66 EAN: 656605306629 

 
Eluvium –  Talk Amongst The Trees (Temporary Residence) 
Hudba na tomto albume sa pohybuje pomaly ako piesok, ktorý prechádza pomedzi vaše prsty, a 
žiari ako najunikátnejšie morské stvorenia. Album postráda vačšinu rozpoznateľnej inštrumentácie, 
existuje vo svojej vlastnej fantazijnej krajine. Nesnaží sa vôbec súťažiť s vonkajším svetom, ale 
vťahuje vás do vášho vlastného podvedomia, pričom umožňuje hromadenie hlbokých citových 
myšlienok a spomienok. Ako táto hodinová výprava postupuje, detaily slabnú, až neostane nič, len 
hrejivá, bezfarebná, ale dôverná a osobná hlbina.   
CD: 17,00 € (512 Sk)              
Kat.č.: TRR78  EAN: 656605307824 

 
Eluvium –  When I Live By The Garden And The Sea  
(Temporary Residence) 
Počas svojich predošlých troch albumov Matthew Cooper prešiel z totálneho záhadného neznáma 
až po oprávnené miesto jedného z popredných moderných amerických skladateľov. When I Live By 
The Garden And The Sea predvádza hudobnú eleganciu poháňanú neoklasickým pianom, ako aj 
nárazové drony, pre ktoré sa stal takmer presláveným, a zavádza zvukové a vizuálne výskúmy do 
ich logického súhrnu. 
CD: 17,00 € (512 Sk)              
Kat.č.: TRR109  EAN: 656605310923 
 

Eluvium –  Copia (Temporary Residence) 
Na tomto albume sa Matthew Cooper rozhodol rozšíriť paletu svojich nástrojov, pričom stále 
zachováva záhadnú emocionálnu rezonanciu, ktorá sa stala jeho charakteristickou črtou. 
Výsledkom je epos, ktorý aplikuje Cooperov emotívny éter do symfónie sláčikov, dychových 
nástrojov, klávesov a piana. Zreteľne neprítomné sú záplavy gitár, ktoré farbia väčšinu jeho 
predošlých albumov, čo však tejto nahrávke vôbec nechýba. Vylúčenie tradičnej rockovej 
inštrumentácie je dôkazom, že hudobný nástroj nie je hlavnou hnacou silou hudby Eluvium, ale len 
katalyzátorom, dopravným prostriedkom, ktorý vás prepraví do vnútorného sveta vo vašej mysli, kde 
váš život začína nekontrolovateľne prehodnocovať sám seba.  
CD: 17,00 € (512 Sk)              
Kat.č.: TRR110  EAN: 656605311029 



 
 

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 

 

Chris Connelly –  Forgiveness And Exile (Durtro / Jnana) 
Chris Connelly (ex Revolting Cocks, Ministry) je škótsky hudobník, talentovaný spevák a songwriter, 
ktorého vokálny prejav je často prirovnávaný k Davidovi Bowiemu alebo Scottovi Walkerovi. 
Deviaty sólový album je venovaný ľuďom, ktorých vojna alebo ľudská krutosť odlúčila od najbližšej 
rodiny a vlasti. Stali sa z nich utečenci v cudzom svete bez finančných prostriedkov, znalosti jazyka, 
častokrát mučení, uväznení a sužovaní psychickými traumami. „Forgiveness And Exile“ nie je až tak 
politický album ako skôr humánny. Produkoval Ben Vida. 
CD: 15,50 € (467 Sk)             
Kat.č.: DJ1985  EAN: 06129710955 

 
Andrew Liles / Daniel Menche –  Progeny Of The Flie s (Beta-Lactam Ring) 
Andrew Liles sa venuje ambientnej, experimentálnej, minimalistickej hudbe a surrealistickým 
štruktúram už od 80-tych rokov. Spolupracoval s mnohými významnými interpretmi ako napr. 
Current 93, Nurse With Wound, Hafler Trio, Edward Ka-Spel alebo Vidna Obmana. Daniel Menche 
buduje krásu z chaosu vo forme elektronických drone tónov a abstraktných plôch s dôrazom na 
hypnotický efekt svojej hudby. Ich kolaboračný projekt je elektronickou interpretáciou životného 
cyklu múch – od vajíčka až po prvé vzlietnutie. Liles vytvára svoje typické temné textúry a Menche 
ho v zvukovej alchýmii dopĺňa hlučnejšími a drsnejšími elementami. 
CD: 20,00 € (603 Sk)             
Kat.č.: MT206CD  EAN: 753907154726 
 
 
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: 16,00 € (482 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: 16,00 € (482 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: 16,00 € (482 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: 16,00 € (482 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 

 
Ďalšie novinky: 
Kal – Radio Romanista 16,50  
Mercan Dede – Sevdalinka (Sarajevo Love Songs) 16,50 €  
Sister Fa – Sarabah 16,50 € - na sklade 
Julian Casablancas - Phrases For The Young  17,00 €  



Yo La Tengo – I Am Not Afraid of You & I Will Beat You r Ass 17,00 €  
Basement Jaxx – Scars 17,00€  
The Big Pink – A Brief History Of Love 17,00 €  
Fovea Hex – Bloom  15€  
 

 
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 

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