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OLAFUR ARNALDS & NILS FRAHM 
Collaborative Works    (Erased Tapes) 
Kompilácia štúdiovej spolupráce dvoch kamarátov a dlhoročných 
spolupracovníkov, v oboch prípadoch u nás dobre známych aj vďaka ich 
opakovanému koncertovaniu u nás, mapuje ich vzájomné stretnutia v hudobných 
štúdiách za uplynulých päť rokov. Toto 2CD je kolekciou skladieb, akousi kolážou 
nahrávok, ktoré vznikali behom ich stretnutí v Reykjavíku, resp. v Berlíne, keď 
popri priateľských návštevách vždy napokon skončili v štúdiu a spolu si 
zaimprovizovali. Z týchto stretnutí pochádzajú aj 5-tracková EP „Loon“ a 7“ „Life 
Story / Love and Glory“, ktoré máme tiež v ponuke.  
2CD: 16 € / Loon 12“ EP: 15 € / Life Story/Love and G lory 7“: 10 € / Stare 12“ EP:15€
  

 
  

BIOSPHERE 
Substrata   (Biophon) 
Dnes už legendárny album “Substrata” nórskeho umelca Geira Jenssena, 
vystupujúceho pod menom Biosphere, vyšiel pôvodne v r. 1996 po trojročnej 
odmlke. Album postráda rytmické prvky predchádzajúcej umelcovej tvorby 
(Patashnik, Novelty Waves) a zameriava sa na temné, jemné melódie s 
melancholickými plochami, ktoré pretekajú jedna do druhej.  Tento album bol 
hudobnou kritikou označený za dielo, ktoré je v rámci elektronického ambientu 
"najväčším skvostom, aký tento žáner splodil".  
2LP180g: 36 €  
 
 

 
 

BJORK  
Remixy skladieb z albumu Vulnicura na transparentný ch 12“ 
vinyloch  (One Little Indian) 
*  Notget (Lotic Keptsafe Version) 
*  History Of Touches (Kramphaft Remix) 
*  Lionsong (Kareokleijd Remix) 
*  Notget (Lotic Fromdeath Version) 
*  Lionsong (Choral Mix feat. Untold) 
*  Family (Remix By Katie Gately.  
Jeden ks farebný 12“: 15 € / Ľubovo ľné 3 ks: 40 €   
Všetkých šes ť ks spolu:  76 €   
 

 
 

BRIAN JONESTOWN MASSACRE  
Mini Album Thingy Wingy  (Cargo) 
Americká kapela The Brian Jonestown Massacre s frontmanom Antonom 
Newcombom, hrajúca hlavne neo-psychedelický rock, vydala svoju šestnástu 
platňu. Na nahrávke nájdeme aj pieseň Pish v spolupráci s hudobníčkou Tess 
Parks či coververziu skladby Dust pôvodne od americkej kapely 13th Floor 
Elevators. Pieseň so slovenským textom Prší prší kapela nahrala so slovenským 
hudobníkom Vladom Nosáľom (Queer Jane), ktorý ju aj naspieval (resp. 
nahovoril).  
CD: 15 € / LP TRANSPARENT: 22 € 
  



COIL - Backwards   (Cold Spring) 
Mýtický "stratený" album experimentálnej dvojice sa po dlhých rokoch dočkal 
oficiálneho vydania. Viaceré skladby sa objavili na kompiláciách, bootlegoch alebo 
ako prerobené verzie na iných albumoch, ale teraz si môžeme vypočuť album tak, 
ako bol pôvodne zamýšľaný a ortodoxní aj novodobí fanúškovia kapely si môžu 
opäť vychutnať nesmrteľný vokál Jhonna Balancea. Nikto nikdy nevedel vytvoriť 
takú rovnováhu svetla a tieňa, ako Coil, kapela, ktorú by sme si mali nadovšetko 
ceniť.  
CD: 18 € / 2LP: 30 €   
 
 
 

 
MANU DELAGO  
Silver Kobalt    (Thru Thoughts) 
Medzinárodne uznávaný perkusionista a hráč na hang drum Manu Delago okrem svojich 
sólových projektov spolupracoval aj s radom zvučných mien (o.i. Bjork, Cinematic 
Orchestra, Anoushka Shankar, Andreya Triana,  ale napr. aj Boris Grebenščikov). Tohto 
roku vydal nový album u Tru Thoughts, na ktorom prelína pop s avantgardou, resp. world 
music s elektronikou. Následne po vydaní albumu zahájil európske turné, z ktorého si sem-
tam odskočil aj na koncertné pódiá spolu s Cinematic Orchestra a v rámci svojej koncertnej 
šnúry sa zastaví opäť aj u nás - už 17.12. v bratislavskej A4.  
CD DIGIPAK: 15 € / LP+DC: 20 €   
 
 
 
 
EDITORS 
In Dream  (Play It Again Sam) 
Piaty štúdiový album britskej indie-rockových Editors si kapela sama produkovala. 
Istým prekvapením je zvukový posun až do syntipopových osemdesiatych, čo 
však hudobní kritici privítali ako pozitívum a album hodnotia väčšinou pozitívne. 
Ako hosť sa vo viacerých skladbách so svojím anjelským hlasom objavila Rachel 
Goswell zo Slowdive. 
CD: 13 € / 2CD DELUXE: 20 € / LP GOLD EDITION: 22 €  
 
 
 
 
 
ENYA 
Dark Sky Island (Play It Again Sam) 
Medzinárodne preslávená írska skladateľka a speváčka Enya (pôvodne členka 
rodinného hudobného klanu Clannad) je na hudobnej scéne už nejaký ten piatok s 
množstvom nahrávok, ktoré je pomerne ťažko diferencovať. Nový album vydala po 
relatívne dlhej pauze - od predošlého "vianočného" albumu ...And Winter Came 
ubehlo sedem rokov. Dark Sky Island je zmesou írskeho folku, zborovej hudby, 
pián, syntetizátorov a anjelského spevu, a zrejme ako všetky jej nahrávky, aj táto 
si nájde mnohých fanúšikov. 
CD: 18 € / CD DELUXE: 20 €  
 
 
GOLDFRAPP 
Felt Mountain  (Mute) farebný vinyl 
Felt Mountain je debutový album dua Goldfrapp (Alison Goldfrapp a Will Gregory), 
na ktorom Alison len potvrdila svoje kvality, ktoré predtým načrtla v spoluprácach s 
Trickym či Orbital. Na mimoriadne vyzretom debutovom albume, ktorý kritici 
považovali za jeden z najpôsobivejších tej doby, sa Goldfrapp predviedli v celej 
svojej kráse, čerpajúc inšpiráciu v rôznych hudobných štýloch, ako  pop of 60's, 
kabaret, folk, elektronika a mnohé ďalšie, a tomu všetkému dominuje pozoruhodný 
vokál Alison. 
2LP COLOR: 22 €  



GROUPER 
Ruins (Kranky) 
Zatiaľ ostatný album Američanky Liz Harris alias Grouper vyšiel ešte v roku 2014 a 
kritikou bol označený za jej prvý "unplugged". Je veľmi jemný a intímny, akoby 
vychádzal z jej srdca, pričom dominuje klavír a vokál. Nahrávala ho v roku 2011 
počas svojho pobytu v Portugalsku, okrem poslednej skladby, ktorá je staršieho 
dáta. Všeobecne bol veľmi dobre hodnotený kritikmi (napr. Pitchfork, Quietus, Tiny 
Mix Tapes atď.). 
CD: 18 €  
 
 
 
 
IRFAN 
Eternal Return (Prikosnovenie) 
Návrat na hudobnú scénu po ôsmich rokoch sa bulharskému world/etno 
zoskupeniu s albumom The Eternal Return sa naozaj vydaril. Irfan, ktorého tvorba 
evokuje austrálskych Dead Can Dance, môžu byť spokojní, pretože 
kritika ich nový album označila za ich doterajšie vrcholné dielo. 
CD: 18 €  
 
 
 
 
 
 
KING MIDAS SOUND & FENNESZ 
Editions 1  (Ninja Tune) 
Londýnsky producent a hudobný chameleón Kevin Martin a.k.a. King Midas Sound 
(u nás asi viacej známy pod menom The Bug) a legendárny rakúsky elektronický 
mág Christian Fennesz spojili svoje tvorivé sily do nového projektu pod názvom 
Editions 1. Hudba  je temne ambientná a diametrálne vzdialená doterajšej tvorbe 
King Midas Sound (Aroo).  CD: 14 € / LP 20 €  
KING MIDAS SOUND & FENNESZ - Editions 1 - INSTRUMENTALS  
Platňa obsahuje všetkých 9 skladieb albumu Editions 1 v dubových verziách, ktoré 
vťahujú poslucháča ešte hlbšie do hmly introspektívnych zvukových plôch.  
LP 20 € 
 
 
JONO MCCLEERY 
Pagodes (Ninja Tune) 
Anglický pesničkár a skladateľ sa po štyroch rokoch vracia s tretím štúdiovým 
albumom. Okrem toho, že za ten čas poctivo a trpezlivo pripravoval kolekciu 
nových skladieb, medzitým aj spolupracoval s radom rôznych umelcov, naposledy 
sme zaregistrovali jeho kamarátsku výpomoc na albume "Quartet" kapely Portico. 
Jono McCleery prináša vyzretý tretí album, ktorému opäť dominuje jeho 
expresívny hlas, doplnený akustickou gitarou, klavírom a sláčikmi, prípadne 
elektronikou. Na albume nájdeme aj cover skladby "Age Of Self" Roberta Wyatta, 
starej ako McCleery sám, je však rovnako relevantná, ako pred 30 rokmi. 
CD: 18 €  / LP 20 €  
 
 
LUBOMYR MELNYK 
Rivers And Streams    (Erased Tapes) 
Lubomyr Melnyk, skladateľ a klavírny virtuóz ukrajinského pôvodu, je priekopník 
tzv. kontinuálnej hudby, ktorá je založená na extrémne rýchlom slede nôt a sérií 
nôt, evokujúc tak napr. aj zvuk vody plynúcej tu pokojnejším, inde zasa rýchlejším 
tempom. Aj preto nazval svoj nový album Rivers and Streams, hudba tu plynie ako 
rieka, ktorá prináša tak štúdiové, ako i živé nahrávky (‘The Pool of Memories’). 
Album produkovali Robert Raths a Jamie Perera, pričom druhý menovaný si 
zahral aj v dvoch štúdiových nahrávkach (‘Sunshimmers’ a ‘Ripples in a Water 
Scene’) na akustickú a elektrickú gitaru. CD: 16 € / LP180g+DC  



 
 

MERCURY REV  
Light In You (Bella Union) 
Dlhoočakávaný návrat amerických legiend alternatívneho rocku Mercury Rev so 
siedmym štúdiovým albumom. 
Od vydania ich predchádzajúceho albumu Snowflake Midnight uplynulo dlhých 
sedem rokov, avšak dvojica Jonathan Donahue a Grasshopper sa vracia na scénu 
s krásnym novým albumom, vydaným na labeli Bella Union, ktorý nahrali vo 
svojom vlastnom štúdiu, aj ho sami produkovali.  
CD: 18,50 € / LP180g 27 € 
 
 
 

 
 
SWANS 
White Light from the Mouth of Infinity / Love of Li fe (Boxset)    
(Play It Again Sam) 
Dva albumy vydané spolu ako limitovaný CD alebo vinylový boxset s pôvodným 
artworkom, s dvoma plagátmi a CD nevydaných vecí a živých nahrávok plus kód na 
stiahnutie oboch albumov. Albumy takisto vyjdú ako individuálne vinylové albumy. 
White Light... je siedmy štúdiový album kapely, pôvodne vydaný v roku 1991, a 
považuje sa za štartovací bod druhej etapy nenapodobiteľnej histórie Swans. 
Vinylová verzia obsahuje naviac pieseň ‘Blind’. Love of Life je ich ôsmy štúdiový 
album, vydaný v roku 1992 a podľa hudobnej kritiky je to ďalší briliant v tvorbe kapely. 
3CD DELUXE: 20 € / 3LP180G+CD : 60 € 
 

 
 

 

TRACEY THORN 
Solo: Songs and Collaborations 1982-2015 (Caroline) 
Tracey Thorn je známa ako polovička dua Everything But The Girl, ktoré tvorili s 
manželom Benom Wattom, no nemenej úspešne sa presadila aj svojimi bočnými 
projektami s takými zvučnými menami, ako Massive Attack, Robert Wyatt, či Hot Chip. 
Koncom októbra 2015 vyšiel nový 2CD album, ktorý je akýmsi prierezom naprieč celou 
jej hudobnou tvorbou, 34-tracková kompilácia ponúka všetky jej najznámejšie hity. Na 
sklade máme tiež jej predchádzajúci sólový album Tinsel and Lights (LP), ako aj 
prvotinu Marine Girls - Lazy Ways/Beach Party. 
2CD:  19 €  
 
 

 
 
KAMASI WASHINGTON  
The Epic (Ninja Tune) 
Kalifornský jazzový hráč na tenorsaxofón v štýle Johna Coltrana, ale tiež 
skladateľ, producent a kapelník s klasickým hudobným vzdelaním v jednej osobe. 
S hraním v kapele začal počas štúdií na losangeleskej Hudobnej akadémii a 
pokračoval aj na vysokej škole, kde študoval etnomuzikológiu. Prvý album "Young 
Jazz Giants" vydal so spolužiakmi a spoluhráčmi v r. 2004. Hral po boku mnohých 
slávnych osobností: Wayne Shorter, Herbie Hancock, Lauryn Hill, Nas, Snoop 
Dogg, Chaka Khan, Flying Lotus a mnohí ďalší. Debutovým album je vyzreté 
rozsiahle (takmer trojhodinové) dielo, ktoré v sebe zahŕňa hranie 32 členného 
orchestra so sprievodom veľkého speváckeho zboru a všetky piesne skomponoval 
Kamasi Washington. V samotnej jeho sprievodnej kapele účinkuje 10 silných 

osobností, všetko sú to losangeleskí rodáci a jeho dobrí kamaráti už od detstva - basista Thundercat, jeho brat - 
bubeník Ronald Bruner Jr., ďalší basista (áno, sú tam dvaja) Miles Mosley, druhý bubeník Tony Austin, hráč na 
klávesové nástroje Brandon Coleman, pianista Cameron Graves, trombonista Ryan Porter, ako i vokalistka Patrice 
Quinn. Ako naznačujú mnohé recenzie, jedná sa vskutku o jazzový "majsterštyk", ktorý bude ašpirovať na jazzový 
album roka. 3CD: 18 € / 3LP BOX 40 €  
   
 



 
ADELE 
25 (XL Recordings)   
25 je 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. Album je jemne nostalgický až 
melancholický a vyzretý. V UK sa stal najrýchlejšie sa predávajúcim albumom 
všetkých čias. 
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 2L P. 
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 € 
 
 

 


