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NOWE PŁYTY Kwintet Tanguillo i Astor Piazzola, CD, Polska 2010
Na nowy album muzyków z Kwintetu Tanguillo, złożyło się
osiem wspaniałych kompozycji Astora Piazzoli (fot. z lewej,
źródło: Wikipedia) – mistrza tanga argentyńskiego. Na płycie
usłyszymy m.in. Invierno Porteño, Primavera, Soledad czy
Resurección del Ángel.
W nagraniach uczestniczyli: Elwira Śliwkiewicz-Cisak
(akordeon), Dariusz Drzazga (skrzypce), Piotr Chilimoniuk
(fortepian), Jakub Niedoborek (gitara), Michał Kowalczyk
(kontrabas).
Płyta jest albumem studyjnym, zrealizowanym w formacie 2.0.

NOWA MINUTKA

FLASH NEWS
Udźwiękowiliśmy nowy
spot reklamowy Minutki „Minutka dla bliskich”.
Spot będzie pojawiał się
przed prognozą pogody w
TVP1 i TVP2, a wkrótce
również w TVN.

Zapraszamy do obejrzenia spotu na naszej stronie www.

Wykonaliśmy nagrania lektorskie oraz muzyczne dla potrzeb
stworzenia oprawy dźwiękowej dla nowego klubu sportowego
Sportspark w Lublinie.
Zakupiliśmy nowe biblioteki muzyczne, wśród nich przepiękne
kompozycje Briana Wavy'go oraz Marca Crossa. Zrobiliśmy to
nie bez kozery gdyż wkrótce rozpoczynamy udźwiękowienie
nowej polskiej produkcji... ale o tym za miesiąc.

CISOWIANKA PERLAGE w wersji kinowej
Wyprodukowana przez nas muzyka do nowej kampanii reklamowej "Cisowianka Perlage
- Lifestyle Water" pojawia się w wersji HD 5.1 w sieci kin w całej Polsce. Dla
przypomnienia: 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.

ANI MRU-MRU na RYJKU

KOMUNIKAT TECHNICZNY
W związku z przebudową infrastruktury sieciowej Sky Media Polska
informujemy, iż nasze serwery audio i video dostępne są poprzez FTP
pod zmienionym adresem: ftp.skymediapolska.eu, przy czym obecne
loginy oraz hasła dostępu do kont pozostają bez zmian. Jednocześnie
zmianie ulega również domena adresów pocztowych email: wszystkie
mają obecnie domenę skymediapolska.eu.
Dla zapewnienia nieprzerwanego toku produkcji utrzymujemy dostęp
do naszych serwerów poprzez dotychczasowe, stare domeny dla
wszystkich rozpoczętych obecnie projektów, a także dla korespondencji
mailowej do dnia 31 grudnia 2010.

Przygotowaliśmy singback nowej piosenki kabaretu
Ani Mru-Mru. Premiera odbyła się podczas festiwalu W związku z powyższym prosimy o dokonanie niezbędnych poprawek w
konfiguracji programów pocztowych oraz klientów FTP.
kabaretowego Ryjek w Rybniku.
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Polityka prywatności – Zasady korzystania z serwisu www.skymediapolska.eu
Serwis www.skymediapolska.eu 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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