Piotr Bakal - piosenka autorska, literacka, poetycka, francuska, poezja śpiewana, bard
OPPA - Piosenki bardów

OPPA - PIOSENKI BARDÓW
Pierwsza płyta dokumentująca festiwal OPPA. Znajdują się na niej wybrane nagrania z 2000 roku, w przewadze z
koncertu "Przeboje i Premiery", ale także z innych, wydana w 2001 r. przez Dalmafon. Udało się zgromadzić na niej
niezwykły zestaw wykonawców. To właściwie czołówka bardów, o których słyszymy od lat a których najczęściej nie
możemy posłuchać w domu bo niewielu z nich wydało swoje płyty, chociaż wszyscy ich oczekujemy. Przynajmniej
trzy piosenki z albumu mogłyby znaleźć się na listach przebojów. Najlepszą rekomendacją dla tego wydawnictwa jest
lektura nazwisk wykonawców.
Z przedmowy do płyty "OPPA - Piosenki bardów":
OPPA, to największy, o długoletniej tradycji, festiwal piosenkarski w Warszawie, jeden z największych i
najpoważniejszych festiwali w Polsce, rozszerzający obecnie swój zasięg na Europę. To wydarzenie, o którym mówią z
szacunkiem wszyscy wybitni twórcy i wykonawcy piosenek. To wreszcie wielkie święto piosenki z tekstem. OPPA
jest festiwalem kulturotwórczym, który ma ambicję być odpowiedzią środowiska bardów na wszechogarniającą tandetę
panującą w masowej rozrywce. Liczy się tu bowiem przede wszystkim walor literacki tekstów i odautorski, szczery
przekaz. Zawartość płyty:
1. Andrzej Poniedzielski – Wołacz - O, Epoko!
2. Piotr Bakal - Być może raz
3. Grzegorz Tomczak - Idąc zawsze idź
4. Krzysztof Nurkiewicz - Była niedziela
5. Adam Andryszczyk – Zaproszenie Stinga
6. Wojciech Jarociński - Róże na tapecie
7. Tomasz Szwed - Impreza u Baltazara
8. Tomasz Wachnowski – Byłoby miło
9. Barbara Sobolewska – Ptaki niebieskie
10. Bogusław Nowicki – Gawędziarze
11. Jan „Mufka” Błyszczak - Pieśń dogasającego ogniska
12. Piotr Bakal - Nad Narwią
13. Waldemar Chyliński – Przemijamy
14. Ola Kiełb – Dziwni ludzie
15. Mirosław Czyżykiewicz – Piosenka (Mama ma)
16. Tomasz Olszewski - Jesień w Sopocie
17. Jaromir Nohavica i Karel Plihal – Peterburg
18. Jaromir Nohavica i Karel Plihal – Cukrarska bossanova
19. Andrzej Brzeski - Walc dla outsiderów
20. Waldemar Śmiałkowski - Kołysanka dla Mateusza Płytę można nabyć w sklepie internetowym eMuza.pl
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