Čači Vorba – „Šatrika”
Oriente Musik (RIENCD 87) – data premier y: 16.10.2015

4 lata po udanym albumie "Tajno Biav" (polski radiowy
"Folkowy Fonogram Roku 2011" oraz brytyjski
"Songlines Top of the World Album") lubelska grupa
Čači Vorba powraca z nowym krążkiem, jeszcze szerzej
niż dotychczas wykraczając poza to, co w nurcie
folk/world-music standardowo szufladkuje się jako
"Gypsy”, "Balkan" czy "Carpathian".
"Šatrika" ("wędrowna" w języku cygańskim) to wielobarwna, wielopłaszczyznowa opowieść, bezpańsko
snująca się od Europy Wschodniej, przez Bałkany oraz nie istniejącą już dzielnicę cygańską w Stambule, w
której sfotografowano kota z okładki, aż po Indie czy azjatyckie stepy. Od przesyconej magią poezji ludowej,
twórczości romskiej poetki Papuszy, po własne teksty pisane w wielu językach. Od muzyki etnicznej,
cygańskiego swinga, rumuńskiego bluesa, brzmień śródziemnomorskich, czy w zaskakujący sposób
przetworzonego bałkańskiego popu, po jazz, psychodelię oraz wymykające się muzycznym definicjom
własne pomysły charyzmatycznej wokalistki i skrzypaczki Marii Natanson i jej czterech muzycznych
towarzyszy, razem okrzykniętych przed laty przez prestiżowy brytyjski "Songlines" mianem jednej z
najdoskonalszych i najbardziej dynamicznych grup z naszej części Europy. Na "Šatrice" usłyszycie ich
stonowanych i gwałtownych, tradycyjnych i nowoczesnych naraz, a wszystko jak zawsze w doskonałej
równowadze.
1. Neică, tot gândind la tine 3:28 m & t: trad. rum., arr.: P.Sójka, M.Natanson
2. Trecut o-doru codru 4:24 m & t: trad. rum., arr.: P.Majczyna
3. Yasemi mou 4:31 m: trad. ros. cyg., t: trad. grec., arr.: P.Majczyna, M.Natanson
4. Mehandzija 5:26 m: S.Teodosievski & trad. bulg. Cyg., t: B.Majdanac, arr.: P.Sójka, P.Majczyna
5. Kopanista 2:30 m & arr.: T.Gountanos
6. Boli me moja praznina 3:41 m & t: E.Ramadanović, arr.: P.Sójka, P.Majczyna
7. Sunoro 3:09 m & arr.: P.Majczyna
8. Pre stepo zamardo 7:04 m: trad. bulg. cyg., t: B.Wajs „Papusza”, arr.: M.Natanson
9. Amaro kheliben 5:15 m: trad. bulg. & maced. cyg., t: M.Natanson, arr.: P.Sójka, P.Majczyna
10. Yatrika 5:59 m & arr.: P.Majczyna

TT: 45:47

Maria Natanson – śpiew, skrzypce, kabak kemane || Rafał Gontarski – akordeon, chórki ||
Piotr Majczyna – bouzouki, mandola, gitara, chórki || Robert Brzozowski – kontrabas, chórki ||
Sebastian Szebesta – instr. perkusyjne, chórki
gościnnie: Bart Pałyga – sarangi, kemanche, rebab, śpiew gardłowy

Produkcja: Piotr Majczyna, Maria Natanson || Nagranie: Wojcek Czern, Rogalów Analogowy || Mix: Wojcek
Czern Mastering: Bogdan Żywek || Producent wykonawczy: Till Schumann || ©+P Oriente Musik
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MIĘDZYNARODOWE PRZYJĘCIE
• World Music Charts Europe – #7 w XII.2015 & #16 w I.2016

Comiesięczne zestawienie najlepszych płyt zdaniem ok. 50 dziennikarzy z 28 europejskich krajów

• Transglobal World Music Charts – #20 w XII.2015 & #11 w I.2016
• Transglobal World Music Charts – „50 best albums of 2015”

Lista płyt prowodzona przez czołowych dziennikarzy gatunku folk/world-music z 6 kontynentów

• „Mundofonias” - „Best of 2015”

Najważniejszy hiszpańskojęzyczny program radiowy world-music emitowany w 37 rozgłośniach
w 15 krajach

• „fRoots” albums' selection – XII.2015

Czołowy globalnie dystrybuowany brytyjski magazyn folk/world-music

• „Songlines” Top of the World CD – II.2016 (nadchodzący numer)
Kolejny prestiżowy globalny magazyn folkowy z Wielkiej Brytanii

• German Record Critics' Award - nominacja w kategorii „muzyka świata”

Najważniejsza niezależna kwartalna nagroda fonograficzna w krajach niemieckojęzycznych

• Radio dla Ciebie – piosenka „Amaro kheliben” osiąga wysoką 5 pozycję na „Liście
przebojów z charakterem”

„Doskonały, mocny materiał i świetne granie.”
Andy Cronshaw, „fRoots”
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Čači Vorba • www.cacivorba.pl • cacivorba@wp.pl • +48 607 690 214
Kontakt z wydawcą: Oriente Musik • www.oriente.de • info@oriente.de

Kontakt z zespołem:

