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Band Ane – Anish Music Too & Free  (Jenka Music) 
Band Ane  je sólový projekt mladej Dánky Ane Oestergaard, ktorú v rodnej krajine 
označujú za „zázračné elektronické dievča“. Jej debut „Anish Music Too“  vyšiel 
v roku 2006, zožal extrémne priaznivé hodnotenia a následne mnohé hudobné 
ocenenia. Ane naň čerpala inšpiráciu v tichom prostredí vidieka, kde bývala 
v červenom drevenom domčeku a jazdila na koni. Po nečakanom úspechu sa 
idylická atmosféra narušila. Do domčeka začali prúdiť húfy hostí a ticho sa zmenilo 
na chaos. Túto rušnú fázu jej kariéry zachytáva druhý album „And Free“ . Ane 
Oestergaard má nevšedný talent na eklektické kríženie štýlov elektronickej hudby, 
i takých, ktoré k sebe zdanlivo nepasujú. To je charakteristická črta oboch albumov, 
ktoré elegantne spájajú prvky drum’n’bassu, trip-hopu, ambientu, hovoreného slova 
alebo techna. 
CD 17,50 € (527 Sk) Kat.č.JENKA09CD                EAN 570949820834300 

 
 

Frisvold & Lindbaek – Diskoism   (Beatservice) 
 
Nórske duo Kare Frisvold  a Rune Lindbaek  na svojom novom CD s príznačným 
názvom „Diskoism“  predstavuje vlastnú produkciu, ale hlavne svoje remixérske 
zručnosti. Jeden track pochádza z ich dielne, ostatné sú remixy relatívne 
neznámych nórskych interpretov, ktoré budú spoľahlivo fungovať na každom 
tanečnom parkete. Ich hudobné rozpätie siaha od škandinávskeho diska, cez dub 
a techno až k americkému housu. 
CD 17 € (512 Sk)      Kat.č.BS123CD  EAN 7035538886959 
 
 

 
 
Kohib – Make Fire  (Beatservice) 
Z chladného a ďalekého Nórska pochádza veľa inteligentnej elektronickej hudby, 
spomeňme napríklad Biosphere, Jaga Jazzist, Mental Overdrive, Royksopp alebo 
Xploding Plastix. Kohib aka Oivind A. Sjovoll je ako DJ, producent a promotér 
súčasťou hudobnej komunity v Tromso už niekoľko rokov. Jeho minuloročné 
vystúpenie na miestnom festivale Insomnia zaujalo ľudí z labelu Beatservice 
natoľko, že sa rozhodli vydať jeho debutový album.  
„Make Fire“  je nahrávka ostrá ako sekera presekávajúca cestu ľadom a snehom. 
Predstavte si DFA, Tru Thoughts, Trickyho, Radiohead alebo Portishead 
skombinovaných s vyššie uvedenými nórskymi interpretmi. 
CD 17 € (512 Sk)                 Kat.č.BS121CD     EAN 7035538886713  
           

 
 
 Konono No.1 - Assume Crash Position  (Crammed Discs)  
„Assume Crash Position“  je dlho očakávaný nasledovník úspešného debutu 
„Congotronics“ pouličnej kapely Konono No.1  z afrického Konga. Je to ďalší 
vitálny krok v kariére netradičného zoskupenia, ktoré používa po domácky 
vyrobené hudobné nástroje. Konono No.1 vznikli už pred viac ako tridsiatimi 
rokmi a ich hudba kombinuje bazombo (tradičná hudba pochádzajúca z oblasti 
hraníc Konga a Angoly) s modernými štýlmi pop music. Hudobní žurnalisti s 
nadšením vyzdvihujú najmä ich spriaznenosť s punkom a elektronickou hudbou 
a poukazujú na fakt, že Konono No.1 vôbec neznejú ako ostatní predstavitelia 
africkej world music. 
CD 16,00 € (482 SK)          Kat.č.CRAW60                 EAN 876623006084 
 
 

Axel Krygier - Pesebre  (Crammed Discs)  
Spevák, skladateľ, multiinštrumentalista a producent Axel Krygier  je ústrednou 
postavou alternatívnej hudobnej scény v Argentíne. Po úspešných albumoch 
vydaných v jeho rodnej krajine, je „Pesebre “ jeho prvou nahrávkou s celosvetovým 
dosahom. Album sa nahrával v Buenos Aires a je klasickým príkladom „do it 
yourself“ etiky - Axel nahral všetky nástroje, nahrávku produkoval, je zodpovedný 
za artwork i animáciu vo videu k titulnej skladbe. „Génius“ je možno trochu 
prehnané označenie, no treba uznať, že v súčasnosti je Axel Krygier jeden z 
najinovatívnejších hudobníkov v Južnej Amerike. Len málo umelcov je schopných 
skĺbiť tango, cumbiu, argentínsky folk s modernou hudbou s takým citom, ako sa to 
podarilo Krygierovi na novom albume. 
CD 16,00 € (482 SK)              Kat.č.CRAM167                    EAN 876623006114 



 
Lis Er Stille - The Collibro (Voices Music & Entertainment) 
„Hudba bez kompromisov. Znejú ako mix Porcupine Tree, Muse, Ulver, 
Pink Floyd, Tortoise a Crippled Black Phoenix.“ (Unprogged)  
Lis Er Stille  je talentovaná kapela z dánskeho mesta Aarhus. Ich predchádzajúce 
2 albumy získali pozitívne recenzie a pochvalne sa o nich vyjadril aj legendárny 
žurnalista David Fricke z časopisu Rolling Stone.  
Po takmer 3-ročnej odmlke sa Lis Er Stille vracajú s novou bombastickou 
nahrávkou. Preč sú husle a operné zbory, zostal progresívny post-rock a metal 
vystavaný na štruktúre vážnej hudby. Album sa nahrával počas zimy v starom 
zrube v úplnej izolácii od rušivých elementov. Výsledkom je drsný, neotesaný a 
apokalyptický sound, ktorý najlepšie vyznie pri počúvaní nahlas a na kvalitných 
reproduktoroch. 
CD €17,00 (512 Sk)      Kat.č.LESCD004                      EAN 5707471016343 

 
 
Megafaun – Heretofore (Crammed Discs) 
 
Americkí folkovo-psychedelickí trubadúri Megafaun prichádzajú s novou 34-
minútovou nahrávkou, ktorá má vyplniť medzeru medzi regulérnymi albumami 
(nová platňa sa má začať nahrávať koncom roka 2010). Joe Westerlund, Brad 
Cook a Phil Cook (všetci traja sú multiinštrumentalisti, speváci, skladatelia a hrdí 
bradáči) kombinujú tradičný folk s experimentálnym zvukom, ktorý zahŕňa rovnako 
hlučnejšie i ambientné plochy. „Heretofore“ je mimoriadne silná kolekcia šiestich 
piesní, ktorých účinok rastie každým novým vypočutím. 
CD €10,00 (301 SK)                 Kat.č.CRAM168  EAN 876623006152 

 
 

Mental Overdrive – You Are Being Manipulated  (Smalltown 
Supersound) 
„Sme neustále manipulovaní. Niekedy sme ovládaní vedome, napríklad na 
tanečnom parkete sa dobrovoľne poddávame dídžejovi alebo hudobníkom. 
Niekedy to chceme, väčšinou však nad tým nepremýšľame a sme klamaní. Sme 
ovládaní reklamou, médiami, módou, umením, milencami a priateľmi...“ (Per 
Martinsen)  
Per Martinsen , legenda nordickej tanečnej scény, prichádza s ďalším remixovým 
albumom plným acido-kozmických diskozvukov. Martinsen nahral od roku 1989 
množstvo singlov a albumov. Zo začiatku vydával svoje nahrávky na známom 
belgickom labeli R&S, špecializovanom na techno hudbu, neskôr si založil vlastné 
vydavateľstvo Love OD Communications. 
CD €17,00 (512 Sk)    Kat.č.STS152CD         EAN 600116845221 

 
 

 
Nasra & Gaute - Sound of Swosh  (Beatservice)  
Nasra & Gaute  je kolaboračný projekt perkusionistky Nasry Ali Omar a 
elektronického interpreta Gaute Barlindhauga. Nasra Ali Omar je hudobníčka, ktorá 
prekračuje žánre a kombinuje nezvyčajné elementy prostredníctvom improvizácie a 
spontaneity. Gaute Barlindhaug začínal v kapele Aedena Cycle, spolupracoval so 
skupinou Bel Canto a neskôr sa vydal na sólovú dráhu. Po spoločných koncertoch 
sa obaja umelci zavreli do štúdia, kde pripravili sviežu debutovú nahrávku pre 
nórsky label Beatservice. 
CD €17,00 (512 Sk)       Kat.č.BS124CD         EAN 7035538886966 
 
 

 
 

Svartbag - Svartbag  (Rump Recordings) 
Svartbag  tvoria Niels Ladefoged (gitara, sampler, elektronika), A. Rex (gitara, 
sampler, elektronika), Peter Kyed (elektronika, programovanie) a príležitostne s 
nimi hráva aj živý bubeník Andreas Hauer-Jensen. Svartbag využitím gitarových 
pedálov, slučiek a analógových efektov vytvárajú minimalistickú inštrumentálnu 
hudbu, v ktorej je náhodný súlad intuitívne integrovaný do repetitívnych drone 
zvukov. Ich skladby spájajú temné rušivé elementy, minimalistické melódie i 
hypnoticky rytmické sekvencie. Inšpiračné zdroje sú jasné: kraut-rock (Neu, Can, 
Popol Vuh), space-rock (Spacemen 3), noise-rock (Velvet Underground, Sonic 
Youth) a elektronickí priekopníci ako Terry Riley, Brian Eno a Suicide. 
 
CD €17,00 (512 Sk)   Kat.č.RUMPCD009       EAN 5709498206707 

 



 
System – B   (Rump Recordings) 
 
System  je dánsky elektronický projekt, ktorý tvoria význačné osobnosti severskej 
elektronickej scény: Thomas Knak (aka Opiate), Anders Remmer (aka Dub Tractor) a 
Jesper Skaaning (aka Acustic). Trio kombinuje temnejšie ambientné nálady s 
podmanivými melódiami, dubstepovými rytmami, minimalistickými experimentami a 
zvukovými plochami, ktoré odkazujú na Briana Ena. Napriek viacerým rôznorodým 
inšpiráciam, System znejú absolútne organicky a svojsky. 
  
CD €17,00 (512 Sk)      Kat.č.RUMPCD013          EAN 5709498209227 
 

 
 
Various Artists – Roots Of Chicha 2  
(Psychedelic Cumbias from Peru) (Crammed Discs) 
Chicha je hudobný štýl (pomenovaný podľa kukuričnej pálenky starých Inkov), ktorý 
vznikol koncom 60-tych rokov a kombinuje ľudovú hudbu peruánskych indiánov 
s elektrickou gitarou, basgitarou, Farfisa organom a syntetizátormi. Prvá časť 
kompilácie „The Roots Of Chicha“ zaistila tomuto žánru veľkú popularitu doma v Peru 
i za hranicami krajiny a vydláždila cestu pre druhé pokračovanie. Kým jednotka bola 
zameraná hlavne na prvotné obdobie chichy a interpretov z amazonskej časti Peru, 
druhá časť sa sústredí na mestský aspekt tejto hudby, menej známe kapely 
pochádzajúce z Ánd a tie, ktoré sa nechali ovplyvniť kubánskou a karibskou hudbou. 
CD 16,00 € (482 SK)          Kat.č. CRAW73                         EAN  876623006176 
 

 
 
Various Artists – Tradi Mods vs. Rockers   
(Alternative Takes on Congotronics)  (Crammed Discs) 
Kompilácia „Tradi-Mods Vs Rockers“ je projektom belgického labelu Crammed Discs, 
ktoré pozvalo prominentných zástupcov alternatívnej a tanečnej scény, aby 
remixovali piesne významných afrických interpretov ako napr. Konono No.1, Kasai 
Allstars alebo Sobanza Mimanisa. 2CD obsahuje 26 trackov, ktoré stierajú hranice 
medzi remixami, prerábkami, coververziami a poctou voči pôvodnému materiálu. 
Album, ktorý sa možno na prvé počutie javí len ako hold fenoménu nekonvenčnej 
africkej hudby, prináša množstvo inovatívnych a originálnych nápadov. Mená ako 
Deerhoof, Andrew Bird, Oneida, Animal Collective, Lonely Drifter Karen, Juana 
Molina, Jolie Holland alebo Aksak Maboul sú toho zárukou. 

       CD 16,00 € (482 SK)      Kat.č. CRAM169                           EAN 876623006169 
 
 

 
 

OPÄŤ NA SKLADE:   
 

Jaga Jazzist – Live at Cosmopolite   (Smalltown Supersound) 
Na oslavu 15-teho výročia vzniku kapely dali Jaga Jazzist  dokopy historicky prvú 
dokumentáciu svojej kariéry. DVD obsahuje záznam koncertu  z Cosmopolite v Oslo 
z r.2005, exkluzívne rozhovory s jednotlivými členmi kapely a všetky videá, ktoré kapela 
od svojho vzniku urobila. Kvalita, odporúčame!  
Tracklisting DVD:    Bonus : Interview 
1. All I Know Is Tonight   Videos :   
2. Stardust Hotel   1. Airbone (2001)   
3. For All You Happy People  2. Animal Chin (2002) 
4. Reminders   3. Day (2003) 
5. Swedenborgske Rom   4. All I Know is Tonite (2005) 
6. Day  5. Synchronize Yr Watches (2006) 
7. Another Day  
8. Suomi Finland  
9. Mikado  
10. Oslo Skyline  
11. Animal Chin  
12. I Could Have Killed Him In The Sauna  

        DVD € 19,50 (587 Sk)           Kat.č. STS123     EAN 7035538886720 
 

 
 
 
 
 



 
STÁLE ČERSTVÉ PREDCHÁDZAJÚCE NOVINKY: 
 
 

Antony  And The Johnsons – Swanlights   (Rouhg Trade) 
Swanlights  je štvrtým štúdiovým albumom skupiny Antony And The Johnsons . 
Kým predošlé albumy boli presvedčivé svojou bezbrannosťou či triezvosťou, nový 
album zaujme predovšetkým širokou škálou emócií, ktoré prechádzajú od 
momentov dojímajúcich hlbokým žiaľom až po chvíle výbušnej radosti. Skupina 
zároveň rozšírila svoju zvukovú paletu, používajúc zvláštne perkusné prvky, 
efektované gitary, ako aj symfonické dychové a sláčikové aranžmány, ktoré celý 
album sceľujú. Swanlights vychádza na labeli Rough Trade Records s bonusovou 
skladbou "Flétta", ktorú s Antonym naspievala Björk. 
CD 16,00 € (482 SK)          Kat.č. RTRADCD573                    EAN 883870057325             
                                  

 
Antony And The Johnsons – Thank You For Your Love       
E.P.  (Rough Trade) 
Tracklist:  
1 Thank You For Your Love  
2 You Are The Treasure  
3 My Lord My Love  
4 Pressing On  
5 Imagine 
CDEP  9,00 € (271 Sk)           Kat.č. RTRADSCD588          EAN 883870058827 
 

 
Belle And Sebastian – Write About Love  (Rough Trade) 
Po takmer piatich rokoch  Belle And Sebastian  vydávajú nový album Write About 
Love . Na rozdiel od predošlých albumov, tento vznikol v relatívne krátkom období. 
Po tom ako sa vo februári 2010 dala skupina znovu dokopy, nasledovalo obdobie 
skladania a skúšania a cesta do renomovaného losangeleského štúdia, kde už 
začiatkom júna bolo hotových 14 skladieb, z ktorých 11 tvorí tento album. Ako vždy 
predtým, všetky skladby čerpajú z pesničkárskych zručností samotnej skupiny, no 
tento krát bolo prizvaných aj niekoľko hostí, a tak na albume možno počuť spievať 
napríklad Norah Jones alebo anglickú herečku Carey Mulligan. 
CD 16,00 € (482 SK)                 Kat.č. RTRADCD480          EAN 883870048026 
 

 
Blonde Redhead – Penny Sparkle  (4AD) 
Newyorské trio Blonde Readhead  prichádza so svojou v poradí ôsmou štúdiovou 
nahrávkou, na ktorej ponúkajú svoje nové hudobné dobrodružstvo. Album Penny 
Sparkle  vznikol v priebehu posledného roka striedavo v New Yorku a Štokholme, 
kde skupina spolupracovala s producentskou dvojicou Van Rivers and The 
Subliminal Kid (Fever Ray, Glasser) a Drewom Brownom (Beck, Charlotte 
Gainsbourg, Radiohead), ktorý vykonal dodatočnú produkciu. Rovnako ako na ich 
predošlom albume, o finálny mix sa postaral Alan Moulder (Depeche Mode, My 
Bloody Valentine, Yeah Yeah Yeahs). 
CD €16,00 (482 Sk) / CDDeLuxe € 19,50     Kat.č.RTRADCD219  
EAN 652637302721   

                                                                   
 
Deerhunter – Halcyon Digest (4AD) 
Hudobné kvarteto Deerhunter  z americkej Georgie je renomované pre svoju 
tvorivú plodnosť. V priebehu posledných dvoch rokov vydali okrem dvojalbumu 
Microcastle/Weird Era Cont. a 5-trackového EP Rainwater Cassette Exchange 
aj niekoľko albumov vo svojich sólových projektoch (napr. Atlas Sound alebo Lotus 
Plaza), ako aj početné neoficiálne tracky na svojej internetovej stránke. Tentokrát 
prichádzajú s novým albumom Halcyon Digest , ich druhým na labeli 4AD, ktorý 
určite podporí ich reputáciu jednej z najinovatívnejších hudobných skupín, aké v 
posledných rokoch vznikli v Spojených Štátoch.                                             
 
CD €17,00 (512 SK)       Kat.č. CAD3X38CD               EAN 652637303827  
 

 
 
 

 
 



M.I.A. – /\/\ /\ Y /\  (XL Recordings) 
Mathangi „Maya“ Arulpragasam je občianske meno britskej umelkyne, ktorá sa 
preslávila pod pseudonymom M.I.A.  Módna dizajnérka, výtvarníčka, aktivistka, 
producentka v jednej osobe, no najmä speváčka a skladateľka. Dva 
predchádzajúce albumy jej zaistili celosvetový úspech a miesto na výslní pop 
music.  Nový album /\/\ /\ Y /\ (Maya) je inšpirovaný modernou dobou, ovládanou 
najnovšími technológiami, v ktorej je každá naša myšlienka a činnosť 
zdokumentovaná a prístupná pre každého. Keď napíšete do Google meno M.I.A., 
objavíte tisíce článkov, recenzií, názorov a komentárov s ňou súvisiacich. Radšej si 
však vypočujte jej nový album  a spravte si svoj vlastný názor. 
CD €16,00 (482 SK)              Kat.č. XLCD497 

 
Soňa Horňáková – Santa Barbara (Slnko Records) 
 
Soňa Horňáková vydala po 5 rokoch nový album pod názvom Santa Barbara .  
Jej slovami: "Kruh sa uzatvára, vraciam sa späť k úplnej jednoduchosti. 
Experimentovala som s nástrojmi, zvukmi a nahrávala som úplne ináč ako predtým. 
Sama som si nahrala gitary, aj elektrické, basgitaru, perkusie, klávesy, ústnu 
harmoniku, čokoľvek ma napadlo. Počula som v hlave zvláštne zvuky a potom som 
ich hľadala v nástrojoch“.  
CD €10,00 (301 SK)               Kat.č. SZ0037          EAN 8588002826498 
 

        
The Ills – To Wish Impossible Things  (Exitmusic/Tabačka) 
Debutový album The Ills  - To Wish Impossible Things , pomenovaný podľa 
rovnomennej piesne kapelových obľúbencov The Cure kombinuje v osmičke 
inštrumentálnych skladieb emotívny post-rock s hlučným zvukom shoegazu. The 
Ills sa nikdy nebránili škatuľkovaniu, rovnako ako sa nebáli priznať, že mimo 
spomínaných The Cure ich značne ovplyvnili napríklad Cocteau Twins alebo My 
Bloody Valentine. Kapela svoj album nahrala v košickej Tabačke počas troch dní, o 
mastering a mixáž sa postaral gitarista Martin Krajčír, známy aj pod menom 
Isobutane. To Wish Impossible Things je zároveň prvým fyzickým releasom 
dvojvydavateľstva portálu EXITmusic.org a Tabačky. 
CD € 8,00 (241 SK)     Kat.č. EXIT01 
 

 
Various Artists – Ninja Tune XX (Ninja Tune) 
 
K svojmu 20. výročiu existencie Ninja Tune, jedno z najinovatívnejších nezávislých 
vydavateľstiev vo svete, prináša  kolekciu novej exkluzívnej hudby a nových 
remixov. Špeciálne limitovaná edícia obsahujujúca 6xCD, šesť 7“-singlov, dva 
plagáty, 20 nálepiek a knihu v tvrdej väzbe je už vypredaná a momentálne 
vydavateľstvo neuvažuje o reedícii. Štyri zo šiestich CD vyšli aj ako dve 
samostatné 2CD, naviac vychádzajú štyri 12“ platne s vybranými skladbami –
detaily na www.wegart.sk 
 
2CD 16,00 € (482 Sk) / sada 2 x 2CD:  29,00 € (874 Sk)  
Kat.č. ZENCD160 / ZENCD160R 
 
12“ vinyl:  10,00 € (301Sk) / sada 4 x 12“:  35,00 € (1054Sk) 
Kat.č. ZEN160XX3 / ZEN160XX4 / ZEN160XX5 / ZEN160XX6 
 
 

 
 
 

   
 
Arcade Fire – Suburbs (Merge) 
Predchádzajúci album „Neon Bible“ katapultoval kanadskú indie-rockovú kapelu 
Arcade Fire  k obrovskému komerčnému úspechu, preto sa tretí album „The 
Suburbs“ očakával s veľkým napätím. Win Butler, líder skupiny, ho označil ako „mix 
Depeche Mode a Neila Younga“ a chcel, aby znel ako „všetky tie kapely, ktoré som 
počúval, keď som bol veľmi mladý a zvedavý, čo sú to za divné zvuky.“ 
The Suburbs je podmanivá a komplexná nahrávka, ktorá si vo viacerých recenziách 
vyslúžila prirovnania ku klasickým albumom ako „Automatic For The People“ alebo 
„OK Computer“ kvoli schopnosti skombinovať masovú prístupnosť s vysokými 
ambíciami. 
CD: 18,50 € (557 Sk)                   Kat.č.: MRG385                EAN 673855038520      



    
 

Andreya Triana – Lost Where I Belong  (Ninja Tune) 
Medzi množstvom soulových speváčok sa v súčastnosti nájde len málo takých, 
ktoré majú odvahu a hlas na to, aby zneli originálne. Jednou z takých je Andreya 
Triana , ktorá ostáva vždy sama sebou, či už spolupracovala s interpretmi ako 
Flying Lotus, Theo Parrish, Mr Scruff alebo Bonobo. Originálny prístup priniesol 
plody, keď stretla Simona Greena (Bonobo), ktorý sa okrem toho, že ju uviedol na 
svojom poslednom albume Black Sands, rozhodol aj produkovať jej vlastný album. 
Spoločne dali formu zvuku jej piesní v Simonovom londýnskom štúdiu, pracujúc so 
živými hudobníkmi ako aj samplami nájdených zvukov, aby tak vytvorili Lost Where 
I Belong , soulový album, ktorý je rovnako večnou klasikou ako aj úplne súčasnou 
nahrávkou.  
CD 15,00 € (452 SK)                  Kat.č.: ZENCD155               EAN5021392589121 
                

 
Grasscut – 1 Inch / 1/2 Mile (Ninja Tune) 
Grasscut  sú Andrew Phillips, skladateľ filmovej a televíznej hudby, a Marcus 
O’Dair, kontrabasista a hráč na klávesové nástroje. Svoj koncertný debut mali v 
auguste 2008 na festivale Loop a odvtedy sa ocitli na pódiách s takými interpretmi 
ako Four Tet, Caribou, Plaid, Clark, Luke Vibert, Tim Exile, Nathan Fake, Daedelus 
alebo Anti-Pop Consortium. Ich prvý spoločný album, 1 Inch / ½ Mile , prináša 
zvláštnu formu elektronického popu, ktorý je akousi púťou medzi minulosťou a 
budúcnosťou (pomedzi hlavný vokál sa pretkávajú hlasy a zvuky vystrihnuté z 
mobilných telefónov, ako aj z gramofónových platní zo začiatku minulého storočia). 
Výsledkom je hudba často zábavná, často dojímavá, technicky prepracovaná a 
vždy chytľavá a zapamätateľná. 
CD 15,00 € (452 SK)           Kat.č.ZENCD148              EAN 5021392563121 

 
 

Lorn – Nothing Else  (Ninja Tune/Brainfeeder) 
Lorn žije v štáte Illinois a je jediným interpretom vydavateľstva Brainfeeder, ktorý 
nepochádza z Los Angeles. Label Brainfeeder a LA znamená rovnako silné 
hudobno-geografické prepojenie ako povedzme Dischord a DC alebo Constellation 
a Montreal. Debutový album Nothing Else   23-ročného chlapíka, ktorý si hovorí 
Lorn, je nekompromisný, drsný kus hudby, ktorá pôsobí ako keby bola vytesaná z 
kameňa. Na jej surovú epiku a zúrivú melanchóliu musí byť poslucháč dopredu 
pripravený. Vynaložené úsilie však rozhodne stojí za to. K dispozícii máme aj pár 
exemplárov vlastnoručne signovaných autorom! ☺ 
CD: 15,00 € (452 Sk)   Kat.č.: BFCD007 / BF007        EAN: 5021392602127 

 
 

The Qemists – Spirit In The System (Ninja Tune) 
Po mohutnom úspechu debutového albumu Join The Q, spájajúcom množstvo 
žánrov, The Qemists  prichádzajú so svojim druhým albumom. Liam Black, Leon 
Harris a Dan Arnold založili skupinu spoločne ako školáci, a už odvtedy trávili 
každú voľnú chvíľu hudobným experimentovaním, aby tak vyvinuli zvláštny hybrid 
žánrov ako drum & bass, rock, dubstep, techno alebo dancehall, ako aj 
všetkého, čo ich nejakým spôsobom oslovilo. Tentokrát s väčšou sebaistotou, 
získanou počas mnohých živých vystúpeni, a s početnými hosťujúcimi vokalistami 
(Matt Rose, Jenna G, Rob Hawkins, Maxtsa, MC ID, Chantel, Bruno Balanta alebo 
Enter Shikari), prinášajú album, ktorý vie nielen rozhýbať telo, ale aj dotknúť sa 
citov. 
CD: 15,00 € (452 Sk)              Kat.č.: ZENCD159                EAN: 5021392563121 

 
 

Roots Manuva & Wrong Tom – Duppy Writer (Big Dada) 
Duppy Writer  je súbor prerobených trackov od rappera Roots 
Manuva ,zhotovených talentovaným dídžejom a producentom vystupujúcim pod 
prezývkou Wrong Tom . Big Dada, hip-hopová sekcia labelu Ninja Tune na neho 
prvý krát narazila chvíľu pred vydaním Slime & Reason, albumu Roots Manuvu, 
kedy Wrong Tom vytvoril z neho sériu remixov, ktoré sa nakoniec stali bonusovým 
CD prelimitovanú edíciu. Vďaka pozitívnemu ohlasu mu ponúkli rozšíriť jeho prácu 
na celý samostatný album a o dva roky neskôr s morálnou podporou samotého 
tvorcu prichádza s albumom, ktorý pokrýva všetky štyri hlavné albumy Roots 
Manuvu. 
CD: 15,00 € (452 Sk) / LP 18,00 € (542 Sk)                   Kat.č.: BDCD165/ BD165  
                                                                                             EAN: 5021392563121 

 
 
 



Current 93 (Anok Pe) – Birth Canal Blues (Coptic Cat) 
Album, pôvodne vydaný v roku 2008, predstavuje novú kapitolu v neustále sa 
vyvíjajúcom životnom cykle Current 93 , jednej z najinovatívnejších a 
najvplyvnejších hudobných skupín dneška. Album odrážaj vplyvy, nápady a 
koncepty formujúce hudobný svet Davida Tibeta a prináša známy zvuk a atmosféru 
typickú pre Current 93, no zároveň akýmsi spôsobom zušľachtenú a vyzrelú.  
Oproti predchádzajúcemu albumu Black Ships Ate The Sky tu ponúkajú pôsobivé a 
rozmanité odhaľovanie ďalšej etapy svojej tvorby. 
CD: 15,00 € (452 Sk)  Kat.č.: CC001         EAN: 061297127795 
 

 
Pantaleimon – Heart Of The Sun (Durtro / Jnana) 
Pantaleimon  je pseudonym anglickej hudobníčky a skladateľky Andrie Degens, 
ktorá spolupracovala s mnohými významnými interpretmi ako napr. Current 93, 
James Blackshaw, Dirty Three, Antony & The Johnsons, Bonnie „Prince“ Billy alebo 
Six Organs Of Admittance. Jej nádherná meditatívna hudba pripomína vzdialenú 
galaxiu, ktorá osciluje medzi vesmírnou čistotou a nebeskou psychedéliou. CD 
pozostáva z prerábiek materiálu, ktorý vyšiel na platni „Mercy Oceans“. 
Na albume sa podieľali Stephen O’Malley, Colin Potter, Andrew Liles, Larsen, 
Fovea Hex, Plinth, Carter Tutti a iní umelci. 
CD: 16,50 € (497 Sk)   Kat.č.: DJ008CD  EAN: 061297329885 
 

 
Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra – Kollaps 
Tradixionales (Constellation) 
Kanadskí Silver Mt. Zion  patria nepochybne k tomu najautentickejšiemu, čo 
možno v súčasnej hudbe počuť. Na novom albume oproti predchádzajúcemu 
albumu zjednodušili skladby, skrátili názov kapely a zúžili aj line-up (aktuálnu 
zostavu tvoria Efrim Menuck, Sophie Trudeau, Jessica Moss, Thierry Amar a nový 
bubeník David Payant). Je tu badateľný odklon od prevažne inštrumentálnej hudby 
smerom k tradičnejšie poňatým piesňovým štruktúram.  
 
CD De Luxe: 18,00 € (542 Sk)           Kat.č.: CST063CD   EAN: 666561006327  
 

 
 

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  

 
Sonic Youth – Daydream Nation (4LP box) (Goofin) 
Deluxe edícia jedného z najdôležitejších albumov skupiny Sonic Youth a 
hudobného sveta vôbec. Album je považovaný za majstrovské dielo skupiny a 
zároveň za album s esenciálnym vplyvom na žáner alternatívneho roku. Toto 
vydanie obsahuje celý pôvodný album z roku 1988, nedávno remastrovaný pod 
dohľadom samotných členov skupiny, ako aj jeho živú verziu nahratú počas 
pôvodného turné. Okrem toho obsahuje ako bonus štyri cover verzie (piesní od 
Neila Younga, The Beatles, Mudhoney a Captain Beefhear & His Magic Band) a 
predtým nevydanú domácu demo  verziu skladby „Eric’s Trip“. 
4LP BOX: 35,00 € (1054 Sk)  Kat.č.: GOO013LP 

 
 

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 €16,00 (482 SK)              Kat.č.: MRG392CD EAN: 673855039220 

 


