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FAMILY ALBUM II “Homenaje a Surfin´ Bichos”
Surfin Bichos van ser para a molts un dels millors grups pop de la dècada anterior. Artistes
de la talla de Amaral, Tachenko o Polar així ho creuen i uneixen el seu talent i devoció per
ells en un dels discos homenatge de l' any per a reivindicar la vigència d' un cançoner
majúscul, únic i irrepetible. Tots, absolutament tots els hits d' aquesta gran banda apareixen
en aquest compacte amb vint-i-una cançons que faran les delícies dels amants del bon pop
fet a Espanya. No tots els dies tenim el plaer de reunir excel·lents composicions interpretades
per excel·lents artistes.

POP
Ref: MD0704-11

Segell: Molusco Discos

Cod: 8425845085944

STOP CONTROL "Stop Control"
Scott Henderson amb Weather Report i Chick Coreja, i molts mestres més, junts en aquest
àlbum. Potser no físicament, però si en la seva música i esperit, ja que són els responsables
als quals ses els rendeix agraïment amb una encertada influència en aquest àlbum conceptual
de jazz-fusion, encara que amb picades d' ullet personals. El àlbum gravat en els Nòmada
Studios i masteritzat en MasterDisk ( Nova York ) sota les mans de Andy Vandette ( Deep
Purple, Porcupine Tree, etc...) , i produït per Luis Blanc para Jam Session Records, ha estat
sense cap dubte, un de les millors discos en l' àmbit del Jazz-Fusion a nivell nacional d'
aquest any 2007 .

JAZZ-FUSSION
Ref: JSS-7-13

Segell: Jam Session

Cod: 8437007001198

ARACELI BANYULS "Ades i ara"
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Una de les clàssiques de la nova cancó al Pais Valencià. L´ any 1978 enregistra aquest
disc dividit en dues parts, una amb interpretació de classics populars com “A la mar em
tiraria” i a l´ altre composicions pròpies en col·laboració d´ artistas de la mida de J.
Timoneda o J. Colomines. Destacar l´ acompanyament amb la guitarra espanyola del gran
E. Ezequiel al llarg d´ aquesta reedició que retrobarà als amants de la nova cançó amb
un dels seus grans talents.

CANCÓ D´AUTOR
Ref: 320013-13

Segell:NAT TEAM MUSIC

Cod: 8437007001211

CUENTOS INFANTILES "Cuentos infantiles"
Clàssic entre els clàssics. Reunim els vuit contes, segurament més populars en un compacte
interpretats per aquest fantàstic grup d'actors de R.J.B. disposats sempre a continuar amb
la seva feina de transmetre als més petits les històries de sempre per a mantenir la seva
vigència. Contes com “La ratita presumida” o “Pulgarcito” és evident que no poden caure
en l'oblit.

INFANTIL
Ref: 320008-06

Segell: NAT TEAM MUSIC Cod: 8437007001167

