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ADELE 
25 (XL Recordings)  ~ PREDPREDAJ ~  
25 je nadchádzajúci tretí štúdiový album britskej speváčky a skladateľky Adele. Po 
obrovskom úspechu jej predchádzajúceho albumu 21 uvažovala o odchode z 
hudobného priemyslu, napokon sa rozhodla pre prestávku a výchovu svojho syna.  
V 2015 dozrel čas na vydanie nového albumu. Počkáme si naň ešte do 20. 
novembra, kedy je oficiálny dátum vydania. 
CD: 15 € / LP 20 €  
 
 
 
 

 

 
LOW 
Ones And Sixes  (Sub Pop) 
Jedenásty štúdiový album minessotskej dvojice Alan Sparhawk a Mimi Parker, 
ktorí svojím debutovým albumom pred 21 rokmi dali vzniknúť pomalej a temnej 
odnoži indie rocku - slowcore. Po dvoch dekádach znie ich zvuk sviežejšie ako na 
začiatku. Vokály oboch spevákov sú zladené v dokonalej harmónii. Songy sú 
stále pomalé, ale sú obohatené o mix elektronických beatov, minimalistické bicie 
Mimi Parker, basgitaru hosťujúceho Steva Garringtona a perkusie Glenna Kotche 
(ex-Wilco). "Low urobili jeden z najlepších albumov svojej kari éry a stále to 
vyzerá, akoby to najlepšie mali len pred sebou".  (Mojo) 
CD: 18 € / LP 25 €  
 

 
ANE BRUN  
When I’m Free  (Balloon Ranger Recordings) 
Po dvojici 2CD-kompilácií Songs 2003-2013  a Rarities , ktoré nórska speváčka a 
skladateľka vydala minulý rok ako restrospektívu svojej 10-ročnej kariéry, 
vychádza jej v poradí šiesty štúdiový album, ktorý je akýmsi posunom do nového 
levelu jej tvorby. Veľmi citlivo a svojsky, ako to len ona vie, tu poprepájala viacero 
žánrov do skvelého kompaktného celku, v ktorom kraľuje jej prekrásny hlas. 
Nepochybne tu máme do činenia s poprednou hudobní čkou, jednou z 
najlepších týchto čias.    
CD: 20 € / LP180g 25 € 
 
 

 

 
NILS FRAHM 
Late Night Tales    (Late Night Tales) 
Ďalší z nových albumov, ktorý rozhodne stojí za pozornosť. Príspevok 
sympatického skladateľa, klaviristu a producenta Nilsa Frahma do série nahrávok 
Late Night Tales sa svojou atmosférou hodí práve do týchto hmlistých jesenných 
dní. Jeho výber je hypnotická cesta modernou a klasickou kompozíciou,  
experimentálnou elektronikou, džezom, dub technom, filmovým 
soundtrackom a soulom.  Niektoré skladby sú jemne prerobené a poprekladané 
jemnými efektami, prevrstvené jeden na druhý vytvárajú komplexný obraz. 
CD: 20 € / LP180g+DC: 32 €   
 
  



MAX RICHTER  
from Sleep   (Deutsche Grammophon) 
Najnovší album Maxa Richtera from Sleep je hodinovým extraktom z jeho 8-
hodiného diela Sleep , ktoré má byť podľa jeho slov akousi jeho uspávankou pre 
náš frenetický svet. Je to ambientno-postminimalistické dielo, Max Richter hrá na 
piano, organ, syntezátory a obhospodaruje aj elektroniku, kým American 
Contemporary Music Ensemble mu sekunduje jemnými vokálmi a sláčikmi. Okrem 
iného vynikajúca hudba na uspávanie malých detí. 
CD: 20 €  / 2LP180g Transparent Vinyl Limited+DC  32  €  
 
 
 

 
 
ÓLAFUR ARNALDS & ALICE SARA OTT   
Chopin Project  (Universal) 
Islandský skladateľ, klavirista a elektronický hudobník Ólafur Arnalds a nemecko-
japonská klaviristka Alice Sara Ott spojili svoje sily, aby oživili Chopina a k 
nahrávkam tohto génia pridali svoje vlastné majstrovstvo. Album tvoria nahrávky 
Chopinových kompozícií v podaní Sary Ott a pôvodné Arnaldsove kompozície na 
motívy Chopinovej hudby. Výsledok je famózny. 
CD DIGIPAK: 20 € / LP180g: 26 €   
 
 
 
 

 
 

LANA DEL REY  
Honeymoon    (Interscope) 
Štvrtý štúdiový album americkej speváčky je barokový zasnený pop s nádychom 
džezu, blues, elektroniky i hip hopu. Atmosférou pripomína jej starší album Born 
to Die  - jemne vrstvené vokály, tlmené syntezátory, gitary s echom a decentné 
bicie. Zvukovo moderný, s Morriconeovským nádychom, konzistentný a 
nadčasový ešte viac ako jej predchádzajúce albumy - Guardian, UK 
Doteraz najkrajší a najsúdržnejší album Lany Del Re y - Fact Magazine, UK 
Del Rey našla svoj vlastný štýl a funguje s ním. Je úžasné vidieť niekoho 
disponujúceho takou slobodou a zároveň sebakontrolou - Drowned In Sound 
CD DIGIPAK: 20 € / 2LP180+DC: 30 €   
 

 
SÓLEY  
Ask The Deep    (Morr Music) 
Druhý sólový album Islanďanky Sóley, ktorý nasleduje po čisto klavírnom EP 
Krómantik z r. 2014 sa odvíja v mierne ponurej a melancholickej atmosfére. 
Zasnené kompozície sú doplnené jemnou elektronikou, klavírom a speváčkiným 
pokojným vokálom, Sóley tak pokračuje v duchu úspešného sólového debutu We 
Sink . 
CD DIGIPAK: 15 € / LP+DC: 20 €   
 
 
 
 
ROOTS MANUVA 
Bleeds   (Big Dada) 
V poradí šiesty album priekopníka britského hiphopu Rodneyho Smitha alias Rootsa 
Manuvu. Provokatívny a naliehavý, rôznorodý a nápaditý albu m obsahuje desať 
skladieb, prvou predzvesťou albumu bol singel ‘Facety 2:1’ v produkcii Four Teta.   
Bleeds je zvuk mocného a unikátneho hlasu vo vrcholnej forme. Je to pomerne 
pochmúrna, avšak konzistentne živá a hustá nahrávka s vrstvenými rýchlymi rytmami a 
nenapodobiteľným Rootsovým rukopisom. 
CD: 14 € / LP180G : 20 € 



BJORK  
Vulnicura – Deluxe Colored Vinyl  (One Little Indian) 
Limitovaná deluxe edícia 5000 ks aktuálneho albumu Bjork na neónovo-zelenom 
a žltom transparentnom vinyle plus download kód. Podobne ako CD deluxe edícia 
je balený v exkluzívnom acetátovom obale s odlišným artworkom.  
2LP: 36 €   
 
V ponuke máme aj klasickú edíciu CD, CD deluxe a 2LP . 
CD DIGIPAK: 13 € / CD DELUXE: 17 € / 2LP: 25 €  
 
 
 
 
LIBERTINES 
Anthems For Doomed Youth   (EMI) 
Anthems for Doomed Youth je ďalším chutným dozretým ovocím tohtoročnej jesene. 
Jedná sa o tretí štúdiový album niekdajších tvrdých rebelov a kamarátov Peta 
Dohertyho a Carla Barata a ich kapely Libertines. Od ich druhej štúdiovky ubehlo 
dlhých 11 rokov a kto myslel, že sa po sérii rôznych konfliktov už nikdy nespoja, bol na 
omyle. Či už sú za týmto krokom dôvody zištné alebo len číra túžba robiť opäť spolu 
dobrú hudbu, je otázka, každopádne to chlapcom spolu ide veľmi dobre, ich reunion sa 
vydaril a verme, že je prínosom aj pre nich samotných. 
CD: 20 € / CD DELUXE 23 € / 2LP 26 € 
    
 
 
PATRICK WATSON  
Love Songs For Robots   (Domino) 
Patrick Watson je kanadský spevák, klavirista, skladateľ a líder rovnomennej, u nás 
stále neznámej kapely, hoci Watson hral svojho času i u nás ako hosť The Cinematic 
Orchestra, ktorým zložil pár piesní. V rodnej Kanade kapela požíva zaslúžený rešpekt, 
získala napr. ocenenie Polaris (kanadská obdoba Mercury) pred slávnejšími Arcade 
Fire. Kritici ich prirovnali k fiktívnej komornej kapele z o sveta Twin Peaks, a táto 
charakteristika je hodne výstižná. Ve ľká vďaka za Watsonovu hudbu, prišla k 
nám z planéty neobmedzených farieb a možností, imag inácie a jemnej krásy .  
CD: 16 € / LP180G+7" : 32 € 
 
 

 
SUFJAN STEVENS   
Carrie & Lowell  (Asthmatic Kitty) 
Nový album pesničkára a multiinštrumentalistu Sufjana Stevensa je veľmi osobný, 
cítiť z neho veľkú pokoru. Sufjan spieva o sebe a o svojom vzťahu k matke, ktorá 
pred pár rokmi zomrela. Žánrovo ho možno označiť za folkový ambient, obsahuje 
krehké melódie, gitary, bendžo a elektronické zvukové podmazy. Hodnotenia 
hudobných kritikov sú extrémne pozitívne a my len dodávame, že právom. 
CD: 18 € / LP 24 €    
 
 
 
 
NEW ORDER  
Music Complete  (Mute) 
Rok 2015 vojde možno do hudobných dejín ako rok veľkých návratov, a väčšinou návratov 
mimoriadne vydarených. Aj britská kapela New Order sa po dlhých desiatich rokoch vracia 
s fungl novým štúdiovým albumom. Je to prvý album od odchodu basgitaristu Petera 
Hooka, ktorého nahradil Tom Chapman (spoluhráč frontmana Bernarda Sumnera v kapele 
Bad Lieutenant) a prvý od návratu klávesistky a gitaristky Gillian Gilbert. Vokálmi prispeli 
Elly Jackson z La Roux, Iggy Pop a Brandon Flowers. Napriek i vďaka všetkým odchodom 
a príchodom znie album ako najväčšia klasika New Order. A zároveň "...znie ako tá 
najsviežejšia hudba, akú New Order vytvorili za celé veky" - Guardian. 
CD: 15 € / Clear Limited 2LP+40pg booklet : 28 € 
  



THE THE   
Soul Mining (30th Anniversary DeLuxe Edition)  (Sony) 
The The s lídrom, spevákom a skladateľom Mattom Johnsonom bola anglická kapela, 
ktorá svoju najväčšiu slávu zažívala v 80-tych a začiatkom 90-tych rokov. Pred 31 
rokmi im vyšiel prvý album Soul Mining  a hudobní kritici sa zjednotili v názore, že 
tento album je absolútne nadčasový, zatiaľ čo Matta Johnsona pasovali na  
najdôležitejšieho popového umeleca desa ťročia. Hudobný publicista Garry 
Mulholland vo svojej knihe Fear Of Music (2006) opísal Soul Mining ako jeden z 
najlepších albumov od čias punku a disko , ale zároveň ho označil za ukrytý poklad. 
Reedíciu si teda bohato zaslúžil. A nie hocijakú - album vyšiel vo výpravnom deluxe 
boxsete  na 180g vinyle. Nahrávku remastroval sám Matt Johnson v Abbey Road 
Studios z pôvodných pásov. Edícia obsahuje aj kód na stiahnutie digitálnej kópie, kde 
bolo audio robené z testovacích lisovaných kópií a nahrané z Mattovho pôvodného 

gramofónu Thorens TD-147 z roku 1982 s použitím patentovanej technológie ‘Dubbed-From-Disc’. 
V boxe ďalej nájdeme 12" alternatívnych verzií a remixov "Soul Mining Recollected ", balený v skladacom obale, panely 
ktorého obsahujú pôvodné artworky albumových singlov ‘Uncertain Smile’, ‘Perfect’ a ‘This Is The Day’, a tiež originálny 
‘news-poster’ s popisom vzniku a nahrávania albumu od Matta Johnsona a okrúhlu kartu s obrazom masterového pásu s 
kreditmi a download kódom.  
„... brilantný a ve ľmi svojrázny album. To je možno dôvod, pre čo nebýva v sú časnej dobe nikdy citovaný ako 
vplyv. Nemôžete dúfa ť, že niekto napodobní nie čo tak osobné a jedine čné."   - Guardian 
2LP DELUXE BOXSET: 48,50 € 
V ponuke máme aj 7” singel THE THE - Love Is Strong er Than Death  (9 € - nie je súčasťou boxu) 
 

 
JAGA JAZZIST   
Starfire  (Ninja Tune) 
So šiestym štúdiovým albumom prichádza nórsky experimentálno-jazzový 
orchester Jaga Jazzist päť rokov po predošlom One-Armed Bandit a dôvod je 
veľmi prozaický - lídra kapely Larsa Horntvetha zlákal život za oceánom, a tak 
príprava nového albumu musela počkať. Označiť ich tvorbu za čistý jazz však nie 
je to pravé orechové, pretože v ich hudbe sú aj prvky post-rocku, elektroniky, a tak 
každý z piatich trackov opäť prináša niečo novátorské..  
CD: 14 €   LP+DC: 20 € 
 
 
 
 
LUDOVICO EINAUDI 
Taranta Project   
(Ponderosa Music&Art) 
Skladateľ a klavirista Ludovico Einaudi je známy svojimi meditatívnymi a často 
cinematickými kompozíciami. Na tomto projekte zachytill s ohromujúcou jasnosťou 
neviazanosť a kozmopolitnú energiu ľudovej hudby juhovýchodného Talianska, 
kombinovanú s prvkami afrických, stredovýchodných a európskych hudobných tradícií. 
Nájdeme tu opojné rytmy a hypnotické spevácke výkony od Alessie Tondo a Enzy Pagliary 
alebo spojenie klavírnej tvorby s tradičnými folkovými nástrojmi kora, kemenče alebo 
darbuka.  
CDdigipak: 20 €     
 

 
LEFTFIELD 
Alternative Light Source   (Infectious) 
Leftfield sa objavili na hudobnej scéne v roku 1989 spolu so súčasníkmi Orbital, 
Underworld a Chemical Brothers a v 90-tych rokoch výrazne ovplyvnili charakter a 
význam modernej elektronickej tanečnej hudby. Dvadsať rokov po prelomovom 
albume ‘Leftism’ frontman Neil Barnes priviedol meno Leftfield späť do najužšieho 
centra modernej elektronickej hudby. Kritici sa zhodujú v tom, že Leftfield nestratili na 
kvalite, i keď jedni hovoria, že album je tak dobrý preto, že je podobný Leftismu, druhí 
ho zasa vychvaľujú preto, že je progresívne odlišný. Posúďte sami a vyberte si.  
CD: 16 € / 2LP180G+DC : 27 € 
 
 

 
 


