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LAB 10055-2 • LANÇAMENTO: JULHO/2011 

LAB 344 sob licença de XL Recordings 

Preço médio: R$ 27,90   

 

TRACK LISTING: 

 
01. On Coming From A Broken Home (Part 1) 

02. Me And The Devil 

03. I’m New Here 

04. Your Soul And Mine 

05. Parents (Interlude) 

06. I’ll Take Care Of You 

07. Being Blessed (Interlude) 

08. Where Did The Night Go 

09. I Was Guided (Interlude) 

10. New York Is Killing Me 

11. Certain Things (Interlude) 

12. Running 

13. The Crutch 

14. I’ve Been Me (Interlude) 

15. On Coming Home From A Broken Home (Part 2) 

Precursor e responsável por lançar as bases do hip 

hop, o cantor, compositor e poeta Gil Scott-

Heron, conhecido pelo teor político nas letras e 

símbolo da luta pelos direitos dos negros nos anos 

60, quebrou um silêncio de 15 anos lançando em 

2010 o elogiado I’m New Here, que agora é 

editado no Brasil pelo selo LAB 344, sob licença do 

selo inglês XL Recordings. 

 

Autor do poema canção “The Revolution Will Not 

Be Televised” que inspirou muitos ao redor do 

mundo, como Kanye West, Scott-Heron ficou 

famoso por misturar suas poesias cantadas com 

jazz, funk, soul e ritmos latinos.  

 

Em I’m New Here, produzido por Richard Russell, 

beats eletrônicos se misturam a guitarras, pianos, 

synths e percussão, criando uma atmosfera única 

e singular, pautada por elementos melódicos e 

canto falado. 

 
A faixa que abre o álbum contém um sample da 

música "Flashing Lights", de Kayne West. 

 
 

 

 

Gil Scott-Heron (1 de Abril de 1949 – 27 de 

Maio de 2011) nasceu em Chicago, e antes 

de se tornar músico escreveu os livros “The 

Vulture”, “The Nigger Factory”, e o ainda 

inédito “The Last Holiday”.   

 
 

“ Existe um procedimento adequado para tirar  

vantagem de qualquer investimento.  

Música, por exemplo.  

Comprar um CD é um investimento.  

Para obter o máximo que você pode,  

Você deve ouvi-lo pela primeira vez  

com qualidade. 

Não em seu carro ou  

em um player portátil  

com fone de ouvido. 

Leve-o para casa. 

Se livre de todas as distrações  

(até mesmo ele ou ela). 

Desligue seu celular. 

Desligue tudo o que  

toca e faz barulho. 

Acomode-se. 

Coloque seu CD. 

OUÇA ele por inteiro. 

Reflita sobre ele. 

Pense em quem poderia gostar  

desse investimento. 

Decida se há alguém para compartilhar isso. 

Toque-o novamente. 

Divirta-se.” 

Gil Scott-Heron 


