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TIDAL zaprasza w sentymentalną podróż z 

playlistą Aftersun 
 

TIDAL i M2 Films – dystrybutor filmu Aftersun – zapraszają do wysłuchania playlisty powstałej na bazie 

soundtracka z tej produkcji. 13 klasyków: od dyskotekowego zespołu Aqua przez popowego mistrza Joe Cockera 

do rockowego R.E.M. Dla wielu będzie to sentymentalna podróż do wspomnień i hitów z lat 90, dla młodego 

pokolenia ich odkrywanie. Jeśli chcecie zatrzymać fragment tych emocji z kinowej sali w sercu, playlista dostępna 

jest już na TIDAL. 

 

Aftersun to film zbudowany z puzzli nostalgicznych impresji i ulotnych emocji między córką i ojcem. Reżyserski debiut, który 

zdobył już 200 nominacji do nagród filmowych, porusza najczulsze struny nie tylko ze względu na wzruszający scenariusz, 

ale także dzięki muzyce. Muzyka towarzyszy bowiem bohaterom na każdym etapie ich wzruszającej wyprawy, tworząc wraz 

z kadrami, opowieść kompletną. W tle usłyszymy hity lat 90: od „Macareny”, przez kultowy „Chumbawamba”, aż po 

wymowny utwór „Under Pressure” w wykonaniu Davida Bowiego i Freddiego Mercury’ego (ten fragment został określny 

jedną z najbardziej poruszających scen tańca we współczesnym kinie). Za całość dźwiękowej kompozycji w filmie 

odpowiada Olivier Coates. TIDAL wraz z dystrybutorem filmu – M2 Films - zaproponował 58-minutową playlistę na bazie 

soundtracka, składającą się z 13 utworów. 

 

Aftersun jest inspirowany własną historią reżyserki. Charlotte Wells opowiada o dojrzewaniu i o byciu sobą w relacji dziecko 

– rodzic. Wspólny wyjazd wakacyjny to misterne tkanie relacji z dzieckiem i próba odzyskania utraconej przeszłości. Jednym 

z producentów jest Barry Jenkins, nagrodzony Oscarem za Moonlight. W rolach głównych zobaczymy doświadczonego 

aktora - Paula Mescala (nominowany do Oscara) i trzynastoletnią debiutantkę okrzykniętą już odkryciem roku - Frankie 

Corio. 

 

Muzyczna biblioteka TIDAL zawiera ponad 90 milionów piosenek i 450 000 wideo. Na nowych użytkowników TIDAL czeka 

darmowy miesiąc korzystania z serwisu. Po okresie promocyjnym można kontynuować subskrypcję za 19,99 zł miesięcznie. 

Subskrypcję można anulować z dowolnym momencie. 

 

Z oferty można skorzystać klikając tutaj. 

 

___________________ 

 

O TIDAL 

TIDAL to prowadzona przez artystów globalna platforma muzyczno-rozrywkowa, która ma na celu stworzenie 
zrównoważonego, zorientowanego na artystę i fanów modelu biznesowego dla branży muzycznej. Dzięki innowacyjnym 

http://tidal.prowly.com/
https://tidal.com/offers/2for2


 

 

funkcjom, takim jak bezpośrednie płatności dla artystów, TIDAL umożliwia artystom przedefiniowanie ich miejsca w branży 
muzycznej. Dostępna w 62 krajach usługa zawiera w swoim katalogu ponad 90 milionów utworów i 450 000 wysokiej jakości 
filmów, a także oryginalne serie wideo, podcasty, tysiące starannie wyselekcjonowanych playlist i odkrywanie wykonawców 
za pośrednictwem TIDAL Rising. TIDAL jest dostępny w poziomach HiFi i HiFi Plus, a członkostwo HiFi Plus oferuje dostęp 
takich funkcji audio jak Master Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio. TIDAL jest częścią 
Block, Inc. (NYSE: SQ), globalnej firmy technologicznej skupiającej się na usługach finansowych. Więcej informacji 
na www.tidal.com  

 

Kontakt dla mediów:   
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