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Lisa Germano –  Magic Neighbour (Young God) 
Americká speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka Lisa Germano ôsmy album. Po úspešných 
nahrávkach na legendárnej značke 4AD zakotvila u Young God Records. Michael Gira, šéf Young 
God, je jej veľkým obdivovateľom: „Pri počúvaní máte pocit ako keby ste sa prechádzali cez jej sny. 
Emocionálna intenzita jej vokálu je niekedy naozaj až desivá.“ Nový album je pravdepodobne jej 
najpriamočiarejšiou nahrávkou. Germano sprevádza svoje obnažené vokály hrou na husle, klavír a 
gitaru a dopĺňa ich ešte jemnými elektronickými efektami.“ 
CD: 16,00 € (482 Sk) / 2LP+CD: 22,00 € (663Sk)  
Kat.č.: YG39CD / YG39   EAN: 658457003923 / 658457003916 

 
Current 93 –  Baalstorm, Sing Omega  (Coptic Cat) 
Nový album Davida Tibeta predstavuje nečakanú a vítanú zmenu v jeho tvorbe. Tibet sa zbavil  
agresívnych elektrických gitár, nové skladby znejú, ako keby ich zložili folkoví muzikanti z Blízkeho 
východu. Popri elegantnom klavíri a skvostnej 12-strunovej gitare Jamesa Blackshawa definujú 
magicko-exotickú atmosféru nahrávky ešte oud, ručné bubienky, tamburína, zvonkohra, violončelo, 
jemná elektronika alebo detské hlasy. Baalstorm, Sing Omega  je jeden z najdelikátnejších a 
najemocionálnejších albumov v bohatej diskografii C93. 
CD: 16,00 € (482 Sk) Kat.č.: NIFE010  EAN: 061297218394 

 
 
 

Kristin Hersh–  Cats And Mice  (Kitten Charmer) 
Už ako líderka skupiny Throwing Muses v 80. rokoch Kristin Hersh oplývala talentom kombinovať 
pozemské a éterické. Jej hlas ako špecificky strohý nástroj vie vniesť do jej hudby drámu, 
kedykoľvek si to pieseň žiada. Práve jej výnimočný hlasový prejav je tým očarujúcim aj na živej 
nahrávke z jej sanfranciského koncertu vo februári 2009, na ktorom silné obrazy vyvolávané 
jednotlivými piesňami premieta do zafarbených odtieňov svojho spevu. Nahrávka obsahuje jej 
pôvodné skladby z jej sólových albumov, jednu skladbu od Throwing Muses i niekoľko apalačských 
folkových piesní, presiaknutých rovnakým zvláštnym elixírom, charakteristickým i pre jej tvorbu. 
CD: 14,00 € (422 Sk)    Kat.č.: KC001 EAN: 884501305594 

 
 
Loscil –  Endless Falls (Kranky) 
Endless Falls je piatym štúdiovým albumom Scotta Morgana pod prezývkou Loscil. Akousi 
ústrednou témou nahrávky je dážď, ktorý je v jeho domovskom meste Vancouveri takmer neustále 
prítomný. Album začína aj končí Scottovou nahrávkou dažďa na jeho vlastnej záhrade, a množstvo 
ostatných zvukov v jednotlivých skladbách je priamo odvodených z týchto nahrávok, upravnených a 
skombinovaných s inými harmonickými zvukmi, vytvárajúc tak hudobné štruktúry a ambientný zvuk. 
Na albume sa podieľalo aj niekoľko hosťujúcich umelcov, ako Jason Zumpano (piano), Kim Koch 
(husle) alebo Robert Sparks (basová flauta). 
CD: 18,50 € (557 Sk)           Kat.č.: KRANK141CD EAN: 796441814121 
 
 
Teenage Fanclub –  Shadows (Merge) 
Škótski veteráni indie scény, ktorí svoju hudbu robili ešte v dobe, keď toto slovo znamenalo skratku 
od “independent” a neoznačovalo dnešný post-britpopový žáner, prichádzajú v poradí s desiatym 
štúdiovým albumom. Napriek tomu, že sa počas celého albumu tiahne vnímateľná nálada 
dospelosti, nový album rovnako naznačuje, že Teenage Fanclub sú v energickom rozkvete a 
prostredníctvom dvanástich piesní vystihuje silné stránky skupiny – jednoduché, no zároveň 
efektívne melódie spojené s bohatými vokálnymi harmóniami a texty odstraňujúce jemnú líniu medzi 
šťastlivým romantizmom a vážnou melanchóliou. 
CD: 19,50 € (587 Sk)          Kat.č.: MRG392CD EAN: 673855039220 

 
Jaga Jazzist –  Live At Cosmopolite  DVD (Smalltown Supersound) 
Na oslavu 15-teho výročia vzniku kapely dali Jaga Jazzist dokopy historicky prvú dokumentáciu 
svojej kariéry. DVD obsahuje záznam koncertu v Cosmopolite v Oslo z apríla 2005, exkluzívne 
rozhovory s jednotlivými členmi kapely a všetky videá, ktoré kapela od svojho vzniku urobila. 
Kvalita, odporúčame! 
DVD: 22,50 € (678 Sk)            Kat.č.: STS123  EAN: 7035538886720 
 
 
 
 
 

 



Arcade Fire –  Miroir Noir  DVD (Merge) 
Miroir Noir, dokument skupiny Arcade Fire, je viac než len koncertným záznamom. Tento 
experimentálny dokument premiešava zábery zo živých vystúpení s dôvernými chvíľami zo štúdia  
a zvláštnymi scénami natočenými v štýle informatívnych krátkych filmov, vytvárajúc tak neobvykle 
znepokojujúcu atmosféru. Film svojským spôsobom zachytáva púť skupiny počas tvorby a turné  
k ich albumu Neon Bible. 
DVD: 18,50 € (557 Sk)            Kat.č.: MRG270  EAN: 673855027098 
 
 
 

 
Bonnie 'Prince' Billy & The Cairo Gang–  The Wonder  Show of the 
World (Drag City) 
Will Oldham v poslednom desaťročí dosiahol štatút legendárneho barda a jedného z najvplyvnejších 
amerických pesničkárov. Nový štúdiový album zachytáva v plnej kráse obnažený Oldhamov vokál, 
doplnený len minimálnym hudobným sprievodom. A aj keď Oldham píše piesne v prvej osobe, stále 
si udržuje dostatočný odstup od poslucháča. Vždy keď vstúpi na javisko, v každej piesni, hrá iný 
charakter, v čom mu nepochybne pomáha aj jeho úspešná herecká kariéra. Naviac tajomný 
pseudonym Bonnie 'Prince' Billy mu umožňuje slobodne skúmať akékoľvek nepríjemné témy a 
zostať naďalej nepoškvrneným. 
CD: 18,00 € (542 Sk)  Kat.č.: DC2012CD EAN: 781484201229 

 
Official Secrets Act –  Endless Falls (One Little Indian) 
Endless Falls je piatym štúdiovým albumom Scotta Morgana pod prezývkou Loscil. Akousi 
ústrednou témou nahrávky je dážď, ktorý je v jeho domovskom meste Vancouveri takmer neustále 
prítomný. Album začína aj končí Scottovou nahrávkou dažďa na jeho vlastnej záhrade, a množstvo 
ostatných zvukov v jednotlivých skladbách je priamo odvodených z týchto nahrávok, upravnených a 
skombinovaných s inými harmonickými zvukmi, vytvárajúc tak hudobné štruktúry a ambientný zvuk. 
Na albume sa podieľalo aj niekoľko hosťujúcich umelcov, ako Jason Zumpano (piano), Kim Koch 
(husle) alebo Robert Sparks (basová flauta). 
CD: 15,00 € (452 Sk)           Kat.č.: TPLP962CD EAN: 5016958107222 
 
 
Terry Riley –  Les Yeux Fermés & Lifespan (Elision Fields) 
Po prevratných albumoch In C a A Rainbow In Curved Air, vydaných v 60. rokoch, legendárny 
americký skladateľ a otec minimalizmu opustil manipulácie s magnetofónoými páskami a tvorbu 
notových kompozícií, aby sa mohol koncentrovať na rozsiahle cykly klávesových nástrojov a voľnej 
improvizácii. V skorých 70. rokoch, počas svojho pobytu v Európe, bol pozvaný vytvoriť hudbu pre 
dva filmy, ktoré sa neskôr stali kultovou klasikou – Les Yeux Fermés (Joel Santoni) a Lifespan 
(Alexander Whitelaw). Reedícia prináša oba soundtracky remasterované z pôvodných pások  
a po prvýkrát vydané na CD. 
CD: 17,00 € (512 Sk)           Kat.č.: EF101CD  EAN: 758131110128   
 
 

Terry Riley –  Reed Streams  (Elision Fields) 
Prvý vinyl Terryho Rileyho, pôvodne vydaný v  roku 1966 v limitovanej edícii 1000 kusov, obsahuje 
prvú nahrávku použitia techniky časového omeškania zvuku pomocou manipulácie 
magnetofónových pások, použitej na jeho neskoršom albume Poppy Nogood and the Phantom 
Band (1968), ako aj jeho “klávesové štúdie” na Reed organe. Ako bonus, album tiež obsahuje 
adaptáciu Rileyho skladby “In C (Mantra)” v prevedení početnej hudobnej skupiny pod taktovkou 
skladateľa a dirigenta Waltera Boudreaua, nahratú v roku 1970. 
CD: 17,00 € (512 Sk)           Kat.č.: EF104CD  EAN: 758131110425   
 
 

Terry Riley –  Music For The Gift (Elision Fields) 
Táto reedícia obsahuje štyri zásadné diela amerického pioniera minimalistickej hudby. Skladby 
nahraté v rokoch 1960 až 1963 a vytvorené špeciálnou manipuláciou s magnetofónovými páskami 
predznamenali jeho neskoršie priekopnícke albumy a zároveň inšpirovali umelcov ako Steve Reich 
alebo The Soft Machine. 
CD: 17,00 € (512 Sk)           Kat.č.: EF105CD  EAN: 758131110524  
 
   

 
 

YouCoco –  Big Now!  (Deadred) 
Dlhoočakávaný debutový album dvoch mladých trenčianskych rockeriek (Radmila K. - gitara, spev a 
Rii B. - bicie), nápaditý a svieži indie rock top kvality so špecifickým zvukom a originálnym prejavom. 
Zvuk gitary, surovo ohlodaný až na kosť, jednoduchá rytmika a bezprostredný drzý spev nám môžu 
pripomenúť The Kills či PJ Harvey. Kapela sama svoju tvorbu označuje za „autentický melodický 
noise”. 
CD: 10,00 € (301 Sk)           Kat.č.: DR014  EAN: 634904048822 



Gotan Project –  Tango 3.0  (XL) 
V roku 2000 vydala skupina Gotan Project svoj debutový album, ktorý celému svetu prezentoval 
argentínsku hudbu. Po masívnom úspechu sa vracajú už s tretím štúdiovým albumom. Po 10 
rokoch sú stále verní základným princípom kombinácie súčasnej elektronickej hudby s klasickým 
tangom, dokazujúc svoju výnimočnú schopnosť spájanť tradičnú argentínsku hudbu s takmer 
akýmkoľvek hudobným štýlom. Tentokrát s väčšou sláčikovou sekciou, klarinetom, harmonikou a 
množstvom hostí, medzi ktorými sú aj vokalistka Cristina Villalonga, kontrabasistka Nini Flores, Dr. 
John, hrajúci na organ, ale aj legendárny argentínsky futbalový komentátor Victor Hugo Morales.  
CD: 17,00 € (512 Sk)           Kat.č.: XLCD488  EAN: 634904048822 
 
 

The White Stripes  –  Under Great White Northern Li ghts (XL) 
Počas leta 2007 rockové duo The White Stripes podstúpilo celokanadské turné s cieľom vystúpiť  
v každom kraji tohto rozsiahleho severského štátu. Oficiálne prvý živý album skupiny ponúka 
nahrávky a dokument práve z tohoto turné. Audio záznam, ktorý vychádza na CD ako aj LP, 
obsahuje šestnásť skladieb, nahratých na rôznych vystúpeniach. Okrem tejto zbierky, ktorá 
zachytáva ich hudobnú intenzitu a spontánnosť, Under Great White Northern Light obsahuje tiež 
DVD dokument režírovaný Emmettom Malloyom, ktorý túto výpravu zachytáva a ponúka zajímavý 
pohľad z vystúpení a zo zákulisia tejto enigmatickej skupiny.   
CD+DVD: 18,00 € (542 Sk) Kat.č.: XLCD333X EAN: 634904033323 
 
 

The Herbaliser –  Herbal Tonic (The Best Of The Her baliser) (Ninja Tune) 
Anglické duo Herbaliser (Jake Wherry a Ollie Teeba) bolo vlajkovou loďou vydavateľstva Ninja Tune 
viac ako desaťročie. Počnúc debutovým albumom Remedies (1995) až po posledný album pre 
Ninja Tune Take London (2005), Herbaliser strávili 2 dekády definovaním svojich vlastných 
hudobných vízií. S nenútenou eleganciou a ľahkosťou kombinovali svoju lásku k hip hopu, trip hopu, 
funku, džezu, psychedélii i k filmovej hudbe zo 60-tych rokov. Pokračujú v tom dodnes, no už na 
novom labeli !K7 Records. Herbal Tonic je best of kompilácia, ktorá prináša tie najvýznačnejšie 
momenty ich bohatej kariéry. Album obsahuje všetky kľúčové single, koncertné tracky, remixy ako  
i doteraz nevydaný materiál. 
CD: 16,00 € (482 Sk)  Kat.č.: ZENCD158 EAN: 5021392604121 

 
Fink –  KRCW Live Sessions  (Ninja Tune) 
Táto session bola nahrávaná na koncerte v Los Angeles 3. decembra 2009 a vysielaná naživo na 
KCRW.com a na Rádiu KCRW's v programe Jasona Bentleyho 'Morning Becomes Eclectic'. Kto 
nezažil Finka hrať naživo, môže si na vlastné uši vychutnať zvukovú mágiu, akú dokáže vytvoriť bez 
preháňania iba človek Fink. 
CD: 10,00 € (301 Sk)          Kat.č.: ZENKCRW01   
 
 
 
 

The National –  Hight Violet  (4AD) 
Piaty štúdiový album brooklynskej skupiny je prekvapujúco silná nahrávka, znejúca čiastočne drsne 
a čiastočne zamyslene, a odhaľuje hlbšie hudobné zafarbenie a bohatú lyriku. Fakt, že tento album 
je prvou nahrávkou v ich vlastnom štúdiu, im podľa slov skupiny umožnil vačšiu kontrolu nad 
konečným výsledkom, ako aj možnosť zachovať viac spontaneity a vytvárať zvuk podľa ich 
vlastných predstáv. Okrem pôvodných piatich členov skupiny sa na albume podieľalo aj niekoľko 
hostí, ako Justin Vernon, Sufjan Stevens, Richard Reed Parry (Arcade Fire), Padma Newsome 
alebo Thomas Bartlett.   
CD: 16,50 € (497 Sk)             Kat.č.: CAD3X03CD  

 
 Ariel Pink's Haunted Graffiti –  Before Today (4AD) 
Už albumami Worn Copy (2005) a House Arrest (2006) si Ariel Rosenberg (alias Ariel Pink) 
zabezpečil reputáciu jedného z najplodnejších pesničkárov svojej generácie a vizionárskeho 
producenta, ktorý pokračuje v šľapajách takých umelcov ako Joe Meek alebo R. Stevie Moore. 
Samotársky popový surrealista, ktorý svoj prvý album, vydaný na labeli skupiny Animal Collective 
(Paw Tracks), mixoval sám vo svojej obývačke, vytvoril počas niekoľkých rokov plnohodnotnú 
štvročlennú skupinu, s ktorou teraz vydáva debutový album na labeli 4AD. Unikátny akt, ktorý 
zvláda vplietať do svojej hudby okúzľujúce množstvo hudobných štýlov. 
CD: 16,50 € (497 Sk)            Kat.č.: CAD3X15CD  EAN: 652637301519 
 

 

Various Artists –  The Proposition (Original Soundt rack) (Mute) 
Tento inštrumentálne orientovaný album predstavuje výrazný odklon Nicka Cavea od kompozícií 
orientovaných na hudobnú skupinu. Všetky skladby sú priamo reprodukované z hudobných 
medzihier vo filme The Proposition, no zároveň obsahujú aj menšie úpravy. Vačšina z nich plynie v 
pomalom a trochu baladickom tempe, a väčšinu času sa ústredným hlasom albumu stávajú husle 
Warrena Ellisa (Dirty Three). Caveove nezvyčajné vokálne prevedenie v niektorých piesňach 
dodáva albumu zvláštny znepokojujúci a úzkostný podtón.  
CD: 16,00 € (482 Sk) Kat.č.: 9305-2  EAN: 724596930526 
 
 



 
Funki Porcini –  On  (Ninja Tune) 
Po dlhých 8 rokoch sa James Braddell aka Funki Porcini vracia so svojim piatym. Už v polovici 
deväťdesiatych rokov bol tento britský hudobník priekopníkom, prinášajúcim temný surrealizmus do 
samplerovej hudby, spájajúcim a manipulujúcim rozsiahly výber živých aj syntetických zvukov. Na 
albume On Funki oživuje svoju zvukovú celistvosť rannej éry Ninja Tune, pričom zároveň znie úplne 
súčasne. Mieša surreálny jazz, náhodný hluk, syntetickú zvláštnosť a snovú logiku a dokazuje svoj 
hudobný vplyv na mnohých súčasných tvorcov elektronickej a samplerovej hudby. 
CD: 16,00 € (482 Sk) Kat.č.: ZEN144CD EAN: 5021392600123 
 

 
Fanu & Bill Laswell –  Lodge  (Karl Records) 
Hudobný vizionár a všestranný priekopník Bill Laswell prichádza s avantgardnými jazzovými 
majstrami ako John Zorn, Craig Taborn, Herbie Hancock alebo Toshinori Kondo. Roztrieštené rytmy 
a ostré breaky fínskeho drum & bassového majstra Fanu vytvárajú ideálnu pôdu pre Laswellove 
tvrdé a zároveň funkové basové útoky. Jazzoví trubkári Nils Petter Molvaer a Graham Haynes 
zdôrazňujú psychotickú horúčavu albumu, kým klávesový čarodejník Bernie Worrell dohliada na to, 
aby toto stretnutie hudobných majstrov bolo spoľahlivou zbraňou pre tanečné parkety. 
CD: 16,50 € (497 Sk)            Kat.č.: KR004          EAN: 4250137260143 
 
 
De Phazz  –  LaLa 2.0 (Phazz-A-Delic) 
De Phazz je downtempo-jazzový projekt nemeckého producenta Pita Baumgartnera, krstného otca 
hudobného štýlu lounge, ktorý mení obsadenie svojej kapely na každom novom albume. Aktuálny 
album je už ôsmy v poradí a podobne ako na tých predchádzajúcich je to hudba na pomedzí lounge 
music, jazzu, soulu, latin, trip hopu a drum’n’bassu.  
CD: 17,00 € (512 Sk)          Kat.č.: PHAZZ046 EAN: 4260082360461 
 
 

 
Dubphonic –  Relight (Hammerbass) 
Už prvý album francúzskeho dubového tria Dubphonic získal v roku 2003 veľmi pozitívny ohlas. 
Počas úmyselne dlhšieho obdobia, Stefane Goldman, Alexis Mauri (aka Alexkid) a Sylvain Mosca, 
spoločne s niekoľkými hosťujúcimi vokalistami (Liset Alea, Daniella D’Ambrosio, Céu a Mau) a 
hudobníkmi (Jean-Philippe Rykiel, Rodriguez Jr., Jérémie Poirier a Prince Zober) vytvorili jedenásť 
nových kompozícii pre svoj druhý album. Ich vlastný prínos, ako aj rôznorodá paleta hosťujúcich 
umelcov, obohacujú jedinečný zvuk skupiny, pričom stále zachovávajú cinematickú esenciu ich 
hudby. 
CD: 17,00 € (512 Sk)           Kat.č.: BASSCD035  
 

 

Miriam Aida –  Letras ao Brasil (Ajabu!) 
Po úspešnom albume Meu Brasil, nahranom s niektorými z najvyberanejších hudboníkov z Rio de 
Janeiro, švédska jazzová speváčka pokračuje v objavovaní brazílskej hudby v jej rôznych 
aspektoch a v kombinácii s tradičnými švédskymi piesňami. Vytvára intímne aranžmány so spevom, 
akustickou gitarou a perkusiami, ktoré ponúkajú dynamické variácie od jemného šepkania až po 
karnevalové pocity Ria či výraznú afro-sambu Báhie, jedného z kultúrne a historicky najdôležitejších 
štátov Brazílie. Nekonečné možnosti hudobného zafarbenia, rytmov perkusií a spletité harmonické 
štruktúry vychádzajú v ústrety speváčkinmu umeleckému spôsobu rozprávania príbehov 
prostredníctvom hudby.  
CD: 17,00 € (512 Sk)          Kat.č.: CTV36519   
 
Various Artists –  Cappuccino Grand Cafe Lounge Vol . IV (Lovemonk) 
Štvrtá kompilácia série Cappuccino je ďalším príkladom toho, ako Cappucino Group, lokálna sieť 
bistier zamestnávajúca vlastných dídžejov, neustále vyhľadáva znamenitú kvalitu a vytríbenosť, a 
predstavuje príklad toho, čo môžu návštevníci počuť v ich zariadeniach. Táto vyberaná zbierka 
obsahuje dobre známe zostrihy, okorenené niekoľkými špeciálnymi skladbami. Naplnená slnečnými 
a prepracovanými momentami, je táto nahrávka skutočným potešením pre zmysly.   
CD: 17,00 € (512 Sk)                Kat.č.: MNCP3   EAN: 8430217990177 

 
 
Prince Charming –  Lapis Lazuli     (Karl Records) 
Zvukový alchymista Prince Charming sa po svojich illbientných nahrávkach “Psychotropical 
Heatwave” a “Fantastic Voyage” vracia s ďalším albumom, na ktorom premiešava vlákna svojho 
rozsiahleho hudobného vesmíru do atmosfericky tesného albumu. Album zavedie poslucháča do 
bizarnej fantázie – dub, ragtime, breakbeat, exotická a orientálna hudba, cinematický soundtrack, 
blues, klasika, latino, psychedelika, afro-jazz, terénne nahrávky a science fiction sú len niektoré z 
jeho početných a rozmanitých vplyvov, ktoré sú tu prepracované a elegantne ztavené do súdržných 
trackov vytvárajúcich tento zábavný a imaginatívny album. 
CD: 17,00 € (512 Sk)                Kat.č.: KR005-2  EAN: 4250137260167 

 



Jazzkamikaze –  Supersonic Revolutions     (Supersonic Revolutions) 
Nový, v poradí piaty album speváčky a hudobníčky Emmy Louise “Scout” Niblett nesklame tých, 
ktorí očakávajú potešenie z vriaceho kúpeľa zvuku behom čírych a smutne ladených emócií. Počas 
jednotlivých piesní, ktoré na seba nadväzujú, akoby boli jednou, znejú jej hlas a elektrická gitara 
takmer ako v prázdnom priestore, kde v momentoch s vrcholne vystupňovaným napätím náhle 
vybuchujú doprovodné bicie umocňujúce jej víziu, aby neskôr opäť zanikli a nechali znieť znova len 
gitaru a speváčkin hlas. Intenzívna, oddaná a rozhodná nahrávka bola vytvorená v spolupráci s 
vplyvným producentom Steve Albinim. 
CD: 17,00 € (512 Sk)                Kat.č.: SSMLP09002  EAN: 4260088586346 
 

 

Ekos Quartet –  Fall Of Spring (Kraak Records) 
Debutový album aténskej triphopovej formácie. Od roku 2005, kedy skupina vznikla, jej členovia 
ForTune (produkcia, klávesové nástroje, samplery a efekty), The Ant (texty, spev), Stelx (gitara, 
efekty), Eskimint (spev, efekty) a Gee (basa, kontrabas) rozširujú svoj hudobný záber pridávaním 
prvkov downbeatu, elektroniky, funku, hip-hopu, jazzu, post-rocku, klasických zvukov alebo 
ambientu do ich trip-hopového základu a nálady. Samotné skladby sú skôr príbehom, ktorý 
sprostredkúva emócie a rozpráva o svete, ktorý by namiesto toho, aby bol kontrolovateľný, mohol 
byť krajší a očarujúcejší.  
CD: 17,00 € (512 Sk)                Kat.č.: KRKCD102          EAN: 5200000010389 
 
 

Joanna Newsom –  Have One On Me  (Drag City) 
Nový album Joanny Newsom (vyše 125 minút hudby) pripomína  predošlé albumy, no zároveň 
ukazuje na určitý vývoj. Okrem objavovania nových zvukov pridávaním predtým nepoužitých 
nástrojov (tambura, kaval, bicie a perkusie) sa Joanna v niektorých skladbách pohráva aj s novými 
hudobnými štýlmi ako jazz a blues. Jednotlivé piesne, ktorých centrom zostáva harfa alebo piano, 
sú dopĺňané vrstvou doprovodných nástrojov, ktoré spoločne vytvárajú priestor pre jej zvučný hlas. 
O zvláštne inštrumentálne zafarbenie celej nahrávky sa postarali aranžmány Ryana Francesconiho, 
ktorého práca s dychovými súbormi prepožičiava piesňam čerstvý nádych a jeho vlastná hra na 
strunové nástroje (akustická gitara, banjo, tambura) vhodne dopĺňa Joanninu harfu.        
3CD: 18,00 € (542 Sk) / 3LP: 25,00 € (753 Sk) Kat.č.: DC390CD  / DC390  

 

Scout Niblett –  The Calcination Of Scout Niblett  (Drag City) 
Nový, v poradí piaty album speváčky a hudobníčky Emmy Louise “Scout” Niblett nesklame tých, 
ktorí očakávajú potešenie z vriaceho kúpeľa zvuku behom čírych a smutne ladených emócií. Počas 
jednotlivých piesní, ktoré na seba nadväzujú, akoby boli jednou, znejú jej hlas a elektrická gitara 
takmer ako v prázdnom priestore, kde v momentoch s vrcholne vystupňovaným napätím náhle 
vybuchujú doprovodné bicie umocňujúce jej víziu, aby neskôr opäť zanikli a nechali znieť znova len 
gitaru a speváčkin hlas. Intenzívna, oddaná a rozhodná nahrávka bola vytvorená v spolupráci s 
vplyvným producentom Steve Albinim. 
CD: 16,50 € (497 Sk)            Kat.č.: DC424CD  
 
 

Lonely Drifter Karen –  Fall Of Spring (Crammed Discs) 
Lonely Drifter Karen je zoskupenie troch ľudí s odlišným geografickým a hudobným backgroundom 
(folk, rock, kabaret, indie pop, vážna i experimentálna hudba). Nasledovník úspešného debutu 
(Grass Is Singing), sviežeho mixu francúzskeho šansónu, weillovského kabaretu, vychodo-
európskeho folku a pokrúteného džezu, je presvedčivým vykročením vpred. Kapela obohatila  
hudobný arzenál o dychové aranžmány, drevené fúkacie nástroje, skreslené rockové gitary, 
invenčné perkusie i pedálovú steel gitaru. Ako hostia vypomohli folková speváčka Emily Jane White 
(duet v skladbe „Seeds“), Dana Janssen z Akron/Family a huslistka Carey Lamprecht.  
CD: 16,50 € (497 Sk)            Kat.č.: CRAM156          EAN: 876623006091 

 
Cibelle –  Las Venus Resort Palace Hotel  (Crammed Discs) 
Svet zanikol. Mesiac úplne vybledol, Slnko kleslo tak nízko, že prepálilo oblohu a posledná vlna 
zatopila celú planétu. Vy ste jeden z tých šťastných, čo unikli do inej galaxie. Niekedy ale neodoláte 
a nastúpite do vesmírneho korábu a vraciate sa späť na starú dobrú Zem – pozrieť sa, čo tam ešte 
ostalo: džungľa na plávajúcej skale, kde sú opice zmutované kyslým dažďom, vtáci premenení na 
neón, oceán tečie do neznáma a barová kapela hrá v poslednom post-nukleárnom kabarete na 
Zemi. Všetci sú uchvátení očarujúcou speváčkou Sonjou Khalecallon a jej kapelou. Keď Sonja 
spieva, znie to tak sladko, smutne a zvodne, že zabudnete na všetko ostatné... 
CD: 16,50 € (497 Sk)             Kat.č.: CRAM142  EAN: 876623005957 
 
 
Bonnie 'Prince' Billy–  Summer In The Southeast  (Drag City) 
Aj keď Summer In The Southeast je údajne prvou živou nahrávkou Willa Oldhama (Bonnie “Prince“ 
Billy), znie neobyčajne povedome. Možno aj práve preto, že jeho najlepšie albumy svojou intimitou 
a pôsobivosťou pripomínajú komorné klubové vystúpenie. Tento album opäť zhŕňa silu a potenciál 
schopnej sprievodnej skupiny hudobníkov, medzi ktorých tu patria Matt Sweeney a David Bird na 
gitary, Paul Oldham na basgitaru a Pink Nasty ako sprievodná vokalistka, a ktorí nahrávke dodávajú 
príjemne opitú dávku spletitých gitár a hrmivých perkusií.  
CD: 16,50 € (497 Sk)            Kat.č.: SN11CD   
 



 

Om –  God Is Good (Drag City) 
Štvrtý album doom-metalových mystikov. Obal platne čerpá z gréckej pravoslávnej mytológie, jej 
mnohoznačnej spirituality a bohatej náboženskej tradície. Texty sú do značnej miery nečitateľné, 
hoci slovám je dobre rozumieť. Spev nasleduje minimalistické basové linky a evokuje Alaha, 
obrátenie svätého Pavla, hinduistickú mytológiu, všetko bez väčšieho rozlišovania. Tempo je 
vražedne pomalé a melódie sa sunú svojou vlastnou rýchlosťou cez rozľahlé duchovné teritórium. 
Meditatívno-halucinačná atmosféra a mikroskopická štruktúra štyroch piesní vyúsťuje do 
výsledného pocitu, ktorý by sa dal nazvať precitnutím, zjavením alebo večným zabudnutím. Každý 
album Om je rituálom, katarziou a osobným presvedčením vpísaným do nôt.  
CD / LP: 16,50 € (497 Sk)  / 19,00 € (572 Sk)            Kat.č.: DC404CD / DC404   

 
Six Organs Of Admittance –  Luminous Night  (Drag City) 
Ben Chasny neustále vstupuje cieľavedomými krokmi na vzdialené svetové okraje. Namiesto 
stagnácie či vývoja predvídateľným smerom sa posúva stále ďalej. Na tomto albume sa vskutku dajú 
zazrieť nové horizonty. Rozsiahly záber, začínajúci strhujúcou inštrumentálnou evokáciou, sa 
postupne ponára do starobylého, duchovného a nadpozemského sveta v doprovode gitary, basy, 
violy, flauty, tabiel, bicích, perkusií, ako aj elektroniky a syntetizátorov. Zahaľujúci zvuk tejto nahrávky 
pripomína soundtrack Jodorowskeho filmu El Topo alebo hudbu z Kurosawových samurajských 
filmov, no zároveň ide o dielo, ktoré mohlo vzniknúť jedine z unikátnehoho zvuku sveta SOOA. 
CD: 16,50 € (497 Sk) / LP 18,00 € (542 Sk) Kat.č.: DC409CD / DC409  
 
 

Six Organs Of Admittance –  Shelter From The Ash  (Drag City) 
Tento album je najpremenlivejšou kombináciou elektrického a akustického štýlu formácie Six Organs 
Of Admittance. Ben Chasny tentokrát prišiel do štúdia s piesňami, z ktorých niektoré boli len v jeho 
mysli, zatiaľ čo iné boli k dispozícii aj ako demo nahrávky. Na nahrávaní sa podieľali aj významné 
osobnosti ako Elisa Ambrogio (The Magic Markers), Tim Green (The Fucking Champs), Noel 
Harmonson (Chasnyho spolučlen v skupine Comets On Fire), ako aj gitarista, spevák a producent 
Matt Sweeney. Keďže projekt Six Organs Of Admittance bol aj predtým pôdou pre kolaboráciu, 
vzniklo z tohto nahrávania to čo vždy: organická jednota a album, ktorý je veľmi príjemný vo svojich 
mnohých podobách.     CD: 16,50 € (497 Sk) Kat.č.: DC348CD 
 

 

Balkan Beat Box –  Blue Eyed Black Boy (Crammed Discs) 
Balkan Beat Box je trojčlenná kapela, ktorá ako svoje hudobné vzory uvádzajú Bobana Markoviča, 
Rachida Tahu, Fanfare Ciocarlia, Manu Chaa a Charlieho Parkera. Nový album je búrlivá, 
sebavedomá a politicky angažovaná výpoveď, ktorá efektívne kombinuje rozličné hudobné 
genofondy (klezmer, tradičná balkánska hudba, hip-hop, jamajský dub, arabská hudba...) Album 
obsahuje rafinované a veľmi úderné melódie, pevnú štruktúru piesní, vyhranené politické názory a je 
typickou umeleckou kolíziou globálnych hudobných štýlov a dynamických dancefloorových beatov. 
Nahrávka vznikala na viacerých miestach – vo Viedni, v Belehrade a Tel-Avive. 
CD: 16,50 € (497 Sk)            CRAW55 EAN: 876623005964 
 
 
Lou Rhodes –  One Good Thing (Ninja Tune/Motion Audio) 
Lou Rhodes, bývalá speváčka manchesterského dua Lamb, vydáva už svoj tretí sólový album. 
Rovnako ako na predošlých nahrávkach aj tu dokazuje, že úplný odklon od elektronickej hudby 
smerom k akustickému folku nebol len náhlym seizmickým posuvom. Stredobodom jej skladieb je 
akustická gitara, podstata takmer všetkých jej aranžmánov, doplnená huslami, dvojitou basgitarou, 
slákmi a bohatými perkusiami. Lou je introvertným typom, ktorý dokáže najlepšie prenášať svoje 
pocity cez krehkú silu svojich piesní. V jedenástich nových skladbách rezonujú naplno jej emócie, 
poézia, citlivá gitara, barokové sláčiky a najmä jej výnimočný romantický vokál. 
CD: 16,00 € (482 Sk) Kat.č.: MOCD003 EAN: 5021392588124 

 
Bonobo –  Black Sands  (Ninja Tune) 
Bonobo je umelecký pseudonym britského hudobníka, producenta a DJa Simona Greena, známeho 
svojim unikátnym soundom, ktorý by sa dal nazvať ako downtempo triphop. 
Bonobo prichádza už v poradí so štvrtým, netrpezlivo očakávaným a doposiaľ najvyzretejším 
albumom. „Black Sands“ je nahrávka s epickou hĺbkou a hutnou emocionálnou atmosférou, ktorá 
zdôrazňuje Greenov výnimočný cit pre kompozíciu, aranžovanie živých nástrojov (väčšinu z nich 
nahral on) a zvládnutie digitálnych technológii. 
CD: 16,00 € (482 Sk)  / CD + 5“ vinyl: 18,00 € (542 Sk)  
Kat.č.: ZENCD140 / ZENCD140X   
 
 

Efterklang –  Magic Chairs (4AD) 
Kodaňské kvarteto Efterklang sa venuje kombinovaniu krehkej ambientnej hudby s veľkolepými 
orchestrálnymi aranžmánmi už od roku 2000. Album „Magic Chairs“ je ich debutom v legendárnom 
vydavateľstve 4AD a je  to zjavne ich najmelodickejšia a najviac do popu orientovaná nahrávka. Je 
logickým vyústením vývoja od tichých introspektívnych skladieb k expanzívnemu zvuku komorného 
popu. Hosťujúci hudobníci (členovia koncertnej zostavy – Peter Broderick, Heather W. Broderick, 
Frederik Teige a Daniel James) a pridali sa orchestrálne aranžmány. 
CD: 16,50 € (497 Sk) Kat.č.: CAD3X01CD EAN: 652637300123 
 



 

 
Tindersticks –  Falling Down A Mountain (4AD) 
Po 18 rokoch stále úspešní na bojisku... Po čiastočne zrevidovanej zostave Tindersticks preťali pred 
2 rokmi päťročnú nahrávaciu pauzu albumom Hungry Saw, teraz potvrdili svoj návrat ďalším, v 
poradí už ôsmym štúdiovým albumom, ktorý je ešte príjemnejším prekvapením ako jeho skvelý 
predchodca. Zatiaľ čo na <i>Hungry Saw</i> nám Stuart Staples a jeho kompánia ponúkli len pár 
zriedkavých zábleskov pozitivity, Falling Down a Mountain nás  niekoľkými snáď najviac 
pozdvihujúcimi a optimistickými (čo sú ovšem u Tindersticks relatívne pojmy) skladbami v histórii 
kapely.  
CD: 16,50 € (497 Sk)  Kat.č.: CAD3X02CD  EAN: 652637300222 
 
Supersilent –  9 (Rune Grammofon) 
Nový album Supersilent je vždy zvláštnou udalosťou, a najnovší ”9” špeciálne, keďže je to prvá 
nahrávka od odchodu bubeníka Jarle Vespestada (2008). Album bol nahratý v Onstadovom 
umeleckom centre blízko Oslo, kde si kapela vystačila výlučne s tromi Hammond organmi. 
Výsledkom je veľkolepá a ich doteraz snáď najviac avantgardná a tajuplná nahrávka, ktorá opäť raz 
ukazuje, že kapela sa nikdy neobzerá späť a stále posúva priečku smerom nahor. Netreba dodávať, 
že album vrele odporúčame. 
CD: 17,00 € (512 Sk)  Kat.č.: RCD2092  EAN: 7033662020928 
 
Susanna And The Magical Orchestra –  3  (Rune Grammofon) 
Nový album Susanny Wallumrod a Mortena Qvenilda má retro-futuristický feeling, je temnejší 
a elektronickejší ako jeho úspešný predchodca Melody Mountain. Témy obsiahnuté v jednotlivých 
skladbách rozoberajú vnútorné konflikty, medziľudské vzťahy, vesmír, hviezdy, planéty, výlety do 
neznámych galaxií a podobne. 8 originálnych piesní je doplnených dvoma coververziami – „Another 
Day“ od Roya Harpera a „Subdivisions“ od Rush. Na nahrávke sa podieľalo aj viacero zvučných 
mien, napr. Susannin partner Helge Sten (aka Deathprod), Mariam Wallentin (Wildbirds & 
Peacedrums), Andreas Mjos (Jaga Jazzist) alebo Erland Dahlen (Madrugada). 
CD: 17,00 € (512 Sk)  Kat.č.: CD1309  EAN: 7033662020904 
 
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) / 2LP: 18,50 € (557 Sk) Kat.č.: ZENCD152 / ZEN152  

 
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 They’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 
 
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 
 
 
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 

 
 
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 
 

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 

 
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. 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 
 

 
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 

 
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 –  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 –  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 

 
 
Ďalšie novinky a predchádzajúce novinkové listy nájdete na www.wegart.sk 
Objednávky priamo cez e-shope na www.wegart.sk 
E-mailom: wegart@wegart.sk 
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