
nowość

tom kultury

MUZYKA

4999
CD

Harry’s House 
Harry Styles 

NR 10  |  1–14.06.2022 



Różni wykonawcy
Empik Collection: Loud & Proud

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: Love is Love 

Różni wykonawcy
Empik Collection: Muzyka Filmowa

Billie Eilish
When We All Fall Asleep, 
Where Do We Go? PL

Różni wykonawcy
Empik Collection: Classics

The Weeknd
After Hours PL

Tony Bennet, Diana Krall
Love Is Here To Stay PL

Frank Sinatra
Duets: 20th Anniversary PL 
(Deluxe Edition)

1699

1999
oszczędzasz

15%
2 CD

1699

1999
oszczędzasz

15%
2 CD

1699

1999
oszczędzasz

15%
2 CD

3999

4999
oszczędzasz

20%
LP

1999

2499
oszczędzasz

20%
CD

1999

2499
oszczędzasz

20%
CD

1999

2499
oszczędzasz

20%
CD

1999

2499
oszczędzasz

20%
CD

6 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/empik-collection-classics-various-artists,p1281511711,muzyka-p?qa=empik%20collection&ac=true
https://www.empik.com/when-we-all-fall-asleep-where-do-we-go-pl-eilish-billie,p1223077642,muzyka-p
https://www.empik.com/after-hours-pl-the-weeknd,p1242452765,muzyka-p?qa=after%20hours&ac=true
https://www.empik.com/duets-20th-anniversary-pl-deluxe-edition-sinatra-frank,p1085105091,muzyka-p?qa=frank%20sinatra&ac=true
https://www.empik.com/love-is-here-to-stay-pl-krall-diana-bennett-tony,p1210737948,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-muzyka-filmowa-various-artists,p1282480506,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-loud-proud-various-artists,p1268975910,muzyka-p


muzyka nowość

Harry Styles
Harry’s House 

„Harry’s House” to trzeci solowy album zwycięzcy nagrody Grammy oraz światowej gwiazdy – Harry’ego Stylesa. 13 
utworów, które znajdują się na płycie, zostały nagrane w kilku lokacjach: w Wielkiej Brytanii, Los Angeles oraz Tokyo. 
Sesja do płyty trwała od 2020 do 2021 roku. Płytę napisał Harry oraz jego wielokrotni współpracownicy: Kid Harpoon, 
Tyler Johnson i Mitch Rowland. Pierwszym singlem zapowiadającym album jest piosenka „As It Was”.

4999
CD

15999
LP

46 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/harry-s-house-winyl-w-kolorze-zoltym-styles-harry,p1300905884,muzyka-p
https://www.empik.com/harry-s-house-styles-harry,p1300903965,muzyka-p?qa=harry%20styles&ac=true


muzykanowość

książki

Kasia Moś
Kasia Moś Karin Stanek

Kasia Moś i jej starszy brat Mateusz pochodzą z Byto-
mia, gdzie urodziła się Karin Stanek. Pracujące razem, 
rodzeństwo zainspirowało się repertuarem krajanki. 
Przeboje Karin Stanek to charakterystyczne gitarowe 
granie i chrypliwy głos wokalistki. Aranżacje jede-
nastu utworów na płycie „Kasia Moś Karin Stanek” 
przenoszą nas wielkim skokiem do współczesności. 
Nowoczesny klubowy podkład niesie wokal Kasi Moś.

3999
CD

Kultowe Bajki Polskich 
Nagrań na kolorowych 
winylach dla dzieci

12999

LP
/ 1 szt.

47Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/karin-stanek-mos-kasia-mos-mateusz,p1308902111,muzyka-p?qa=kasia%20mo%C5%9B&ac=true


Muzyka poważna w dobrej cenie

2499
CD

3499
CD

2499
CD

2499
CD

2499
2 CD

2499
CD

2499
2 CD

2400
CD

3499
CD

2499
CD

2400
CD

2800
CD

2999
CD

2400
CD

3499
2 CD

2999
CD
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muzykanowość

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Piosenki Pana Kleksa
„Empik Winyl Collection: Piosenki Pana Klek-
sa” to zbiór najbardziej znanych piosenek z se-
rii filmów o Panu Kleksie. Wśród 18 utworów 
nie zabrakło niezapomnianych przebojów: 
„Witajcie w naszej bajce”, „Kaczka dziwacz-
ka”, „Kołysanka w stylu mango” w wykonaniu 
Maryli Rodowicz czy „Meluzyny” zaśpiewanej 
przez Małgorzatę Ostrowską.4999

LP

2999
CD

Perfect
Empik Collection: Perfect
„Empik Collection” to nowa i ekskluzywna seria kompilacji typu 
best of. Płyty wydawane w tym cyklu są dostępne wyłącznie 
w salonach empik oraz na empik.com. Z kolei artyści i zespoły, 
którym poświęcone są kolejne części, to absolutny top muzyki 
popularnej.  W tym przypadku mocną czołówkę reprezentuje 
grupa Perfect, czyli prawdopodobnie najlepszy polski zespół 
rockowy w historii. Na płycie znalazły się największe przeboje 
na czele z takimi utworami, jak: „Autobiografia”, „Nie płacz Ew-
ka”, „Nie mogę Ci wiele dać”, „Objazdowe nieme kino”, „A kysz, 
biała mysz” oraz „Kołysanka dla nieznajomej”.
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49Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/empik-collection-perfect-perfect,p1310249486,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-winyl-collection-piosenki-pana-kleksa-various-artists,p1293262793,muzyka-p


książki

muzyka nowość

2999

CD

3999

2999

3 CD

3999

2999

3 CD

3999

2999

3 CD

3999

muzyka 
dla dzieci

-25%

2999

3 CD

3999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999

2249

CD

2999
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książki

muzykanowość

Def Leppard
Diamond Star Halos
Dwunasty studyjny album Def Leppard to ich pierwszy album po 7-letniej 
przerwie. Na wydawnictwo w wersji standardowej trafiło 15 oraz 17 utwo-
rów na wersję deluxe – dostępną tylko w Empik. Nagrania realizowane były 
w ciągu ostatnich dwóch lat, także w pandemicznym, zdalnym trybie. Głów-
nym zamysłem muzyków było stworzenie klasycznego, ponadczasowego 
dzieła. Szukając inspiracji, rockmani sięgnęli do młodzieńczych czasów 
i fascynacji takimi twórcami, jak David Bowie, T.Rex czy Mott The Hoople.

Różni wykonawcy
Top Gun: Maverick
(Music from the Motion Picture)
Oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu „Top Gun 
2 Maverick” zawiera single „Hold My Hand” Lady 
Gagi oraz „I Ain’t Worried” OneRepublic. Na so-
undtracku znajdziemy również muzykę ilustra-
cyjną, remake klasyka „Great Balls of Fire” oraz 
niezapomniany utwór Top Gun „Danger Zone”.

7999
wersja deluxe

6499
wersja standard

19999
kolorowy winyl

6499
CD

51Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/diamond-star-halos-retailer-exclusive-limited-edition-def-leppard,p1297803446,muzyka-p?qa=def%20leppard&ac=true
https://www.empik.com/diamond-star-halos-retailer-exclusive-limited-edition-def-leppard,p1297803446,muzyka-p?qa=def%20leppard&ac=true
https://www.empik.com/diamond-star-halos-retailer-exclusive-limited-edition-def-leppard,p1297803446,muzyka-p?qa=def%20leppard&ac=true
https://www.empik.com/diamond-star-halos-limited-coloured-edition-def-leppard,p1297803400,muzyka-p
https://www.empik.com/top-gun-maverick-original-soundtrack-various-artists,p1308719380,muzyka-p
https://www.empik.com/diamond-star-halos-limited-coloured-edition-def-leppard,p1297803400,muzyka-p


muzyka nowość

Decapitated 
Cancer Culture

Po opublikowaniu albumu „Anticult” w 2017 
roku, Metal Hammer ogłosił DECAPITATED 
„następcą Pantery i Lamb Of God”.  Nowy al-
bum „Cancer Culture” to 10 kompozycji i każda 
ma inny klimat. Na płycie gościnnie wystąpili 
Robb Flynn z Machine Head i Tatiana Shmayluk 
z Jinjer.

4999
CD

supercena

O.S.T.R. 
Życie po śmierci

Repress wydawnictw O.S.T.R. w nowej uprosz-
czonej formie, to odpowiedź na zapotrzebowanie 
kolekcjonerów CD. Albumy zapakowane w kla-
syczny jewel box idealnie wpasowują się na półki 
wypełnione gromadzonymi przez lata tytułami 
muzycznymi. Ponadto kompaktowa forma wy-
dawnicza to dobry pomysł na zabranie ze sobą 
płyty do auta.

* Oferta ważna do 13.06.2022 lub do wyczerpania zapasu.

1999*
CD

2999

52 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/cancer-culture-decapitated,p1297913275,muzyka-p?qa=decapitated&ac=true
https://www.empik.com/zycie-po-smierci-o-s-t-r,p1297843189,muzyka-p


muzykanowość

CLEO
VinyLOVA

20 maja w sklepach pojawiła się najdłużej oczekiwana płyta CLEO „Vi-
nyLOVA”. Czwarty album w karierze to nie tylko ugruntowanie pozycji 
Artystki na rynku muzycznym, ale także dowód na jej wszechstronny 
talent wokalny i songwriterski. Poza największymi, ostatnimi przeboja-
mi takimi jak: „Za krokiem krok”, „Kocham” czy „Bratnie dusze” w duecie 
z Dawidem Kwiatkowskim (w sumie ponad 120 milionów wyświetleń 
na YT), na albumie znalazło się wiele nowych propozycji – ciekawe 
nowoczesne brzmienia, melodyjne kompozycje.

4999
CD

Stanisława Celińska
Przytul

„Przytul” to płyta niepowtarzalnej Stanisławy Celińskiej, która konty-
nuuje swoją wielką kreację wyjątkowej pieśniarki, potrafiącej swoim 
talentem oczarować słuchaczy niezależnie od wieku. Te emocjonalne 
przesłanie odzwierciedlone w cudownych słowach i wspaniałym ze-
stawieniu nut, daje nam wytchnienie i skłania do zadumy. Aktorkę, po 
wydaniu albumu „Atramentowa” (status podwójnej platyny), okrzyknię-
to polską Cesarią Evorą. Kochana przez wszystkich Artystka – tak jak 
kiedyś Cesaria – potrafi ująć publiczność swoją charyzmą i magicznym 
głosem, jednocześnie budząc w słuchaczach wielką miłość do życia.

4999
CD

Armin van Buuren
A State of Trance 2022

Składający się z czterdziestu gwiezdnych utworów, dwupłytowy album 
„A State of Trance 2022” oferuje trzy zupełnie nowe produkcje samego 
autora miksu oraz premierowe kompozycje od takich gwiazd gatunku, 
jak: Ben Gold, Orjan Nilsen, Richard Durand czy Simon Patterson. 
Wydawnictwo, które daje pozytywnego kopa oraz nadzieję na lepsze 
jutro w tych niezwykle trudnych i niepewnych chwilach.

4999
CD

53Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/vinylova-cleo,p1309610925,muzyka-p?qa=cleo&ac=true
https://www.empik.com/przytul-celinska-stanislawa,p1308105480,muzyka-p
https://www.empik.com/a-state-of-trance-2022-van-buuren-armin,p1309553684,muzyka-p?qa=van%20buuren%20armin&ac=true


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

