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muzykami. Ich płyta „Mamut”,
wydana w 2014 roku, to jedno
z
największych
dokonań
zespołu. Uznana przez wielu
dziennikarzy muzycznych za
płytę roku, uzyskała status
Platynowej
Płyty,
została
również laureatem Fryderyka
2015 w kategorii Album Roku
Elektronika/ Indie/Alternatywa.
W tym roku ukazała się
kompilacja nagrań zespołu
podsumowująca działalność
Fisz Emade w latach 20002011.
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Pozostałe wydarzenia
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