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 2013-03-11
Feladó: István
Eladó:
KENWOOD KD-5077
Irányár: 29900 Ft.

 2013-03-11
Feladó: canton
canton le-500 retró
hangfalpár 3 utas 20

 2013-03-11
Feladó: jvc
jvc a-x 7 vintage
erösitö ritkaság

 2013-03-11
Feladó: Sony Prémium
minidisc lemezek
Hobbifelszámolás
miatt 5 db Sony
Irányár: 1600 Ft.

2013-03-10 | Veres
Attila
Re: Harman Kardon
DVD

2013-03-10 | nagy gyuri
Re: NYAKUNKON A
BAKELIT ŐRÜLET?

 

Lemezajánló – 2013 március 08.
2013-03-08

AS: Exile

- Az AS egy igazi, földrészeket
összekötő zenei formáció. Hiszen a
duót alkotó muzsikusok közül az
egyik, Nick McRoberts Ausztráliából,
a másik Idriss Halfaoui Algériából

származik. A két zenész néhány évvel ezelőtt talált egymásra.
A közös munkájuknak első gyümölcse a 2009-ben kiadott
Intimate Circles című album volt. A lemezkiadást követő
éveket koncertezéssel töltötte az AS. Ezért kellett több évet
várni arra, hogy megjelenjen egy új hanghordozójuk. A
közelmúltban piacra kerül az Exile című korong. Ami
minden szempontból a korábbi kiadvány folytatásának
tekinthető. Erre utal többek között az a tény is, hogy a
debütáló lemezen az utolsó szám az Exile volt…

- Az új album felvételei Ausztráliában, az
Inedible Records-nál készültek. A
produkció minőségi megszólalása felett a
többszörös grammy díjas hangmérnök,
Darell Thorp „őrködött”.
A repertoárban 10 – műfajilag
nehezen kategorizálható - dalt
találunk. A kompozíciókat hallgatva érezhető, hogy az AS egy
saját zenei nyelv megalkotását tűzte ki a céljául. A duó
produkciójában könnyen azonosíthatóak a klasszikus zene, a
folk, a rock és a pop irányából érkező dallamok. A
végeredmény egy könnyen befogadható, kellemes
háttérzenét jelentő produkció. 

Zachary Richard: Le Fou (The Crazy)

- A hatvanas évei elején járó, cajun
származású dalszövegíró-muzsikus
(és elkötelezett környezetvédő
valamint a cajun kultúra ápolásának
„élharcosa”), Zachary Richard nagy

tapasztalattal rendelkező előadónak számít. Sok száz sikeres
koncerttel és közel két tucat albummal a háta mögött
kezdett hozzá a legújabb lemezének az elkészítéséhez. A
korong a Le Fou címet kapta.

- A cajun muzsika „központi hangszere” a korai években
a hegedű volt, de később azonban fokozatosan előtérbe
került a harmonika és a gitár is. Zachary Richard is ezen az
utóbb említett két instrumentumon játszik. Az előadó által
képviselt cajun zene akkor kapott nemzetközi figyelmet,
mikor 2007-ben Legjobb zydeco vagy cajun zenének járó
Grammy-díj kategóriát hoztak létre.

- A döntően francia nyelvű lemez
elkészítésére – az elkötelezett
környezetvédő – Zachary Richard-ot a
2010-ben a Mexikói-öbölben lévő
Deepwater Horizon olajfúró
platformon bekövetkezett katasztrófa
ösztönözte. Az új album, akár egy
egyszemélyes – a környezetszennyezés ellen – protestáló
projektnek is tekinthető. Ezért miközben az akusztikus zenét
hallgatjuk érdemes figyelmet szentelni a dalszövegek
lefordítására is.

Billy Marlowe: Show Me The Steps

- Több szempontból is rendhagyó

 VI. HÁZIMOZI ÉS HI-
FI SHOW NOV. 18-20
 HES 2005 – NOV. 18-

20
 GODINA ÉS RED

ROSE AUDIO KIÁLLÍTÁS
NOV. 18-20
 SHOWTIME!
 RED ROSE MUSIC ÉS

GODINA AUDIO
BEMUTATÓ HÁROM
HÉTVÉGÉN!

Temak:

Hírekben

 Mark & Daniel -
Vezetékek nélkül
 Sati Transference

Ultimate Zigma
 NuForce Reference

integrált erősítő
 Lemezajánló – 2013

március 08.
 Mhi - MM07A

toronyhangfalak
 Sony - hordozható

DAC/fejhallgató erősítő
 Loch Nessma - hang

az égből
 Barky - Fából

franckarika
 Samsung HomeSync -

az Android alapú
médiabox
 RATOC – két új DAC a

láthatáron
 LG - A világ első

hajlított OLED TV
készülékei
 GoldenEar

Technology - Triton
Seven és SuperSat 60

 Samsung - 85″ és
110″ képátlójú Ultra HD
4K Televíziókat mutat
be
 Lemezajánló – 2013.
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2013-03-09 | london
vilmos
Re: Hangfal
150/200e-ért

2013-03-09 | Jóci
Re: Sub bekötés
sztereő erősítőre

2013-03-09 | link a
tárgyban
http://www.youtube.c
om/watch?v=0AU6Kwgxa

2013-03-08 | hifipisti
Re: V-MODA -
Crossfade M-80

- Több szempontból is rendhagyó
kiadványnak számít Billy Marlowe
most megjelent lemeze. Egy részt
azért mert a muzsikus már több, mint
másfél évtizede már csak az égieknek

zenél… Más részt pedig a kiadvány alapjául szolgáló
felvételek a ’80-as évek elejéről származnak.
A hatvanas években Marlowe miután elhagyta az otthonát
vándorló életmódot folytatott – kontinensünk több
országában is megfordult - és végül Kanadában kötött
ki. (Ez utóbbinak a nem titkol célja az volt, hogy elkerülje a
vietnámi háborúban történő részvételt. Később mégis
visszatért az Egyesült Államokba és két évre börtönbe került.
1983-ban egy hirdetés révén került kapcsolatba Steve
Satterwhite-vel és Stephen Gaboury-val akik az új stúdiójuk
teszteléséhez kerestek zenészeket. Marlowe élt a lehetőséggel
és néhány ismert helyi muzsikus (Lincoln Goines, Tony Garnier,
Kenny Kosek, John McCurry, Jeff Golub, Shawn Colvin, Gary
Bristol) társaságában stúdióba vonult. Ekkor születtek meg
azok a felvételek amelyek most újra hanghordozóra kerültek.

   Következő oldal >>

Kapcsolódó cikkek:
Lemezajánló – 2013. február 18.
Lemezajánló – 2013. január 16.
Lemezajánló – december 14.
Lemezajánló – szeptember 30.
Lemezajánló – szeptember 23.

 

Kapcsolódó linkek:
AS
Zachary Richard
Billy Marlowe
Annie Keating
Eastwick

 

 

Név:

E-mail:

Hozzászólás  

Érvényesító
kód:

 

 Erra a vitafonalra erkezo hozzaszolasok kuldese a fenti
email cimre.
 

 Parasound Halo CD 1
- A CD lemezek
lejátszásának új
megközelítése
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