Giełda płyt
Pojawią się też eksperci z branży audio i goście specjalni: Maciej Werk z Hedone, Titus z Acid
Drinkers i legenda muzyki elektronicznej Marek Biliński. W sobotę pojawi się także Tomasz
Pniewski, który podzieli się swoją wiedzą o longplayach i gramofonach.
To już druga edycja giełdy płyt winylowych, płyt CD i kaset w Manufakturze. Przez dwa dni (piątek i
sobotę), będzie można wybierać w tysiącach albumów, koncertów, kompilacji i singli. Wzniosłe
hymny Queen, poruszające ballady Dire Straits, wyluzowane solówki Joe Satriani’ego, wirtuozeria
Miles’a Davisa, miażdżące riffy Black Sabbath czy Metalliki.
Nie zabraknie płyt krajowych wykonawców, tytułów z muzyką klasyczną i filmową. Wystawcy
zapowiadają tysiące różnorodnych tytułów, w tym premier, unikatów, wznowień, first pressów,
wielopłytowych boxów i kolekcjonerskich białych kruków na płytach winylowych, kasetach i płytach
CD, DVD i BR.
Giełdę wesprze łódzki salon Audio Forum. W Manufakturze pojawi się stoisko-salon, w którym
doświadczycie m.in. prezentacji dźwięku w technologii Dolby Atmos. Będzie możliwość posłuchania
kupionych winyli na najwyższej jakości sprzęcie. Nie zabraknie również sprzętu duńskiego
producenta Bang&Olufsen. Tam eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące sprzętu, jego
jakości czy konfiguracji. Doradzą i wskażą najlepszy sprzęt, zgodnie z potrzebami klientów. Salon
Audio Forum na tą okazję przygotował również konkurs z nagrodami ze świata audio.
W piątek, o godz. 11 płyty będzie podpisywał Maciej Werk z zespołu Hedone. Hedone to powstały
na początku lat 90. w Łodzi zespół, który należąc do grona najbardziej nowatorskich,
niepoddających się zaszufladkowaniu formacji, stanowi niezwykle wartościowy, wręcz nieodłączny
już element polskiej sceny muzycznej. Po 15 latach milczenia Hedone powróciło z nowym albumem
„2020”, który ukazał się 31 grudnia 2020 roku. Maciej Werk nagrywa płyty rzadko, ale gdy wchodzi
do studia oznacza to, że ma coś ważnego do powiedzenia. Tak samo jest w wypadku „2020”,
bezdyskusyjnie najdojrzalszego muzycznie albumu w historii zespołu. Nagrania Hedone powracają
w zremasterowanej formie, pierwszy raz na czarnym i kolorowym winylu. Wytwórnia GAD wznowiła
właśnie debiutancką płytę „Werk”, premiera będzie miała miejsce właśnie 25 listopada.
W sobotę, o godz. 14 na giełdzie pojawić się powinni wszyscy fani Acid Drinkers, Kwartetu
ProForma, Titus’ Tommy The Gun czy Anti Tank Nun. Płyty podpisywać będzie Tomasz Pukacki
znany jako Titus! To wokalista, basista, kompozytor i czasem producent muzyczny. Był jurorem w
„Bitwie na głosy”. Z Acid Drinkers osiem razy otrzymał Fryderyka. Titus pojawi się w towarzystwie
muzyków z Kwartetu Proforma. Możemy tylko powtórzyć sceniczne zawołanie Titusa: pasuje!!!!?
Również w sobotę, o godz. 16 Manufaktura będzie gościć legendę muzyki elektronicznej Marka
Bilińskiego. Popularność zdobył bestsellerowym albumem „Ogród Króla Świtu” oraz wideoklipem
„Ucieczka z Tropiku”, który przez telewidzów uznany został za najlepszy klip 1984 roku. W tym
czasie miał już na swoim koncie kolejną „złotą płytę” oraz szereg koncertów w kraju i za granicą
(koncertował m.in. w Berlinie, Hamburgu, Bremie, Pradze, Moskwie i Kuwejcie). Artysta pracował
jako wykładowca na Akademii Muzycznej w Kuwejcie. Jako kompozytor, muzyk i juror często gościł
w audycjach radiowych i telewizyjnych. W ostatnich latach ukazały się winylowe, a także
kompaktowe reedycje wszystkich wydanych wcześniej albumów M. Bilińskiego. Jego muzyka
pojawiła się w spektaklach teatralnych, filmach kinowych i telewizyjnych, m.in.: „Przyjaciel
wesołego diabła” i „Bliskie spotkania z wesołym diabłem”. Jako jeden z pierwszych w kraju i w tej

części Europy, idąc śladami Jeana Michela Jarre’a, wykonał wielkie plenerowe koncerty muzyki i
światła.
W sobotę (od godz. 10 do 18) ekspercki dyżur będzie pełnił również Tomek Pniewski - jeden z
największych w kraju znawców płyt winylowych i gramofonów. Opowie o tym, jak tłoczy się winyle,
jak należy o nie dbać, czyścić i przechowywać, a także wprowadzi w tajniki budowy gramofonów i
zdradzi o czym pamiętać przy zakupie używanego sprzętu. Jednym słowem oddzieli winylowe i
gramofonowe ziarno od plew.
Giełda winyli w Manufakturze odbędzie się 25 i 26 listopada (piątek, sobota) w godzinach 10-22 na
parterze przy wejściu głównym do galerii.

