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NOWA PŁYTA - nie tylko LATO Z KOMARAMI

nie tylko LATO Z KOMARAMI
Długo nosiłem się z zamiarem wydania tej płyty i długo, bo aż trzy lata trwało nagranie całego materiału. Jest ona
wyjątkowa w mojej dotychczasowej dyskografii z kilku powodów. Przez 43 lata mojej działalności na polu
piosenkarskim i autorskim nazbierało mi się sporo piosenek pisanych z tzw. przymrużeniem oka. Jako „poważny
szansonista”, jak ktoś kiedyś mnie określił, nie umieszczałem tych utworów na moich kolejnych płytach uważając, że
są zbyt błahe... Ale lata mijają i - jak napisał Jacek Cygan - „czas nas uczy pogody”, więc postanowiłem w końcu je
zebrać i wydać na odrębnej płycie dodając jeszcze kilka piosenek typowo „turystycznych” z wczesnych lat mojej
twórczości. Tak zrodził się album pt. „nie tylko LATO Z KOMARAMI”. Wiele tekstów zawartych na dysku cechuje
zabawa słowem, co osobiście uwielbiam i bardzo cenię u innych autorów. W rezultacie powstała płyta bardzo pogodna
w nastroju, co jest dość wyjątkowe w moim przypadku. Poza tym wszystkie te piosenki pisane były z myślą o ich
wspólnym śpiewaniu, stąd bardzo istotna rola chórków w większości z nich oraz melodyjne frazy muzyczne. Jednym
słowem, proszę się nie krępować i słuchając płyty włączyć się do wspólnego śpiewania.
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Piotr Bakal
ZAWARTOŚĆ
1. Lato z komarami 3’45”
2. Życie jest tutaj 5’00”
3. Noc nad jeziorem 3’10”
4. Posiedzimy jeszcze trochę 3’57”
5. Boska noga 3’15”
6. Noc nad Wigrami 2’45”
7. Trzeba raz 3’38”
8. Wigwam 3’27”
9. Kosmopolityczna piosenka turystyczna 5’00”
10. Szary Łoś 3’17”
11. Giełdowa 3’56”
12. O nauce gry na gitarze 3’59”
13. Omamy mamony 3’26”
14. Z ręką w temacie 2’56”
15. Kopę lat 5’03”
czas całkowity TT = 56’45”
Kompozycje, teksty, aranżacje i śpiew – Piotr Bakal, z wyjątkiem: „Noc nad Wigrami” - kompozytor Andrzej Wojda i
„Trzeba raz” - kompozytorka Iwona Piastowska
Teksty piosenek zawartych na płycie wraz z akordami gitarowymi oraz opracowaniem dla akompaniatorów znajdują
się w zakładce PIOSENKI w PDF.
Producent nagrań - Piotr Bakal, piotrbakal@piotrbakal.com, tel: 601 847 559
© Copyright by Piotr Bakal, ℗ Production by Piotr Bakal & SLM „Ballada”. Wydawca: Stowarzyszenie Literacko
Muzyczne „Ballada”, nr kat: ballada 010, rok 2019, kontakt: ballada@ballada.pl
W nagraniach udział wzięli:
Adam Skrzyński - perkusja i instrumenty perkusyjne
Tomasz Wiczyński - kontrabas
Mariusz Wilke - gitary elektryczne, gitary akustyczne, gitara basowa i instrumenty perkusyjne
Dorota „Sowa” Kuziela - skrzypce i chórki
Tomasz „Pasta” Pastuszak - harmonijka ustna
Małgorzata Lipińska - chórki
Grzegorz „Wilczur” Wilczewski - chórki
Grzegorz Bielawski - chórki
Aleksandra Bakiera - chórki
Horacy Chrząstek - chórki
Aleksander Gondek - chórki
Piotr Bakal - śpiew, gitara klasyczna, gitara dwunastostrunowa, chórki i instrument klawiszowy
Nagrania zrealizowano w latach 2016-2019 w Studiu 33 Mariusz Wilke w Kadziach.
Realizacja nagrań, miks i mastering - Mariusz Wilke
Projekt okładki i opracowanie graficzne - Radosław Paszkowski (FB/IG: FotoManufaqturrra)
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Zdjęcia - Piotr Bakal i Dorota Szymborska
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom nagrań za poświęcony czas i miłą atmosferę w czasie pracy. Szczególnie
gorąco chcę podziękować solistom-instrumentalistom: Dorocie Kuzieli, Tomkowi Pastuszakowi i Mariuszowi Wilke,
za ich nieoceniony twórczy wkład w aranżację utworów.
Piotr Bakal
Płytę można nabyć pisząc w tej sprawie pod adres: ballada@ballada.pl. W odpowiedzi podamy wszystkie niezbędne
informacje. Cena płyty - 30 zł plus koszty wysyłki.
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