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NOWE PŁYTY Limitowana kolekcja COCA-COLI: „Najlepsze polskie kabarety” 2DVD!

DVD od Coca-Coli
Limitowana Edycja Specjalna
Wykonaliśmy nowe zgrania i mastering 5.1, oraz
kodowanie dźwięku do formatu Dolby Digital 5.1 i
2.0 na potrzeby tej niezwykłej składanki.
Na dwóch płytach DVD znalazły się zupełnie nowe
wersje dźwiękowe najbardziej znanych i kultowych
skeczy, takich jak choćby „Tofik”, „Porodówka”,
„Pierwszy raz” kabaretu Ani Mru Mru, „Musical”
Łowców.B, „Drajwery” kabaretu DNO, czy wreszcie
„Na budowie” Kabaretu Moralnego Niepokoju,
„Kresowiacy” Kabaretu Młodych Panów i „Telefon do
taty” Roberta Górskiego.
Składanka w wyłącznej dystrybucji Coca-Coli.

Forum dla muzyków i producentów

DANCING 4 U na festiwalowo

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowego Forum,
które z założenia jest miejscem przeznaczonym dla muzyków,
solistów oraz zespołów muzycznych szukających współpracy tutaj będziecie Państwo mogli napisać parę słów o sobie i
przedstawić innym swoje dokonania. To również miejsce dla
wydawców i agencji produkcyjnych szukających wykonawców
do swoich projektów.

Miło nam poinformować, iż Dancing 4 U,
najnowszy film Rolanda Rowińskiego, do
którego wykonaliśmy całość postprodukcji
ścieżki dźwiękowej w formacie 5.1 Dolby
Digital i 2.0 Dolby Stereo, będzie walczył o
laury na 67 Festiwalu Filmowym w Wenecji i
58 Festiwalu Filmowym w San Sebastian.

CISOWIANKA PERLAGE – Nowa kampania: „Lifestyle Water”
Wyprodukowaliśmy muzykę do nowej kampanii reklamowej CISOWIANKI: "Cisowianka
Perlage - Lifestyle Water". Tym razem jest to cover świetnej piosenki "Parole, Parole"
(M.Chiosso/G.Ferrio/G.Del Re), stylizowany na nieśmiertelne wykonanie Dalidy i Alain
Delon'a z roku 1973 (Dalida, CD „Story”)
Nagranie zostało zrealizowane w technice High Definition Surround, zaś finalny mix stylizowany jest na wersję z roku 1973.
Partie wokalne wykonała Sylwia Lasok, partie Alain Delon'a Marcin Wójcik, na gitarach zagrał Marek Andrzejewski zaś na
fortepianie Artur Michalski. Aranżacja, sampling i programowanie oraz produkcja muzyczna: Piotr Bańka.
Zapraszamy do posłuchania muzyki i obejrzenia spotu na naszej stronie www.
Polityka prywatności – Zasady korzystania z serwisu www.skymedia.com.pl
Serwis www.skymedia.com.pl jest serwisem internetowym firmy Sky Media Polska z siedzibą w Lublinie przy ul. Mirtowej 12.
Sky Media Polska posiada odpowiednie i niezbędne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych, w tym plików audio i video.
Publikowane w Serwisie dane pochodzą z wiarygodnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Sky Media Polska mogą być uznane za rzetelne. Sky Media
Polska dokłada również wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
Dane opublikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sky Media Polska
nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie oraz przesyłanych poprzez Newsletter podlegają w
szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych
z Serwisu wymaga każdorazowo zgody Sky Media Polska.
Sky Media Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga
przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem może być formularz kontaktowy lub
moduł newsletter, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane poprzez
wymienione formularze mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
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