Informacja prasowa
Kraków, 14 listopada 2018 r.

DYNAMIT POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ W BONARCE
W związku z wydaniem nowej książki Krzysztof Skiba spotka się 15 listopada o godz. 18:00 z fanami w
Empiku w Bonarce. Będzie to wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać z artystą o ważnych dla niego sprawach związanych nie tylko muzyką. Chętni będą mogli również zrobić sobie z nim wspólne selfie i zdobyć jego autograf.
Rockman, publicysta czy po prostu celebryta? Krzysztof Skiba już od wiel u lat szokuje polską opinie publiczną swoim zachowaniem i wypowiedziami. Mało kto jednak wie, jaki wokalista Big Cyca jest naprawdę.
W książce „Skiba. Ciągle na wolności” Krzysztof Skiba w szczerej rozmowie z Jakubem Jabłonką oraz
Pawłem Łęczukiem zaskakuje, wzrusza, ale też prowokuje, pokazując, że sztuka nie ma granic, a wolność
jest jedną z najważniejszych zdobyczy naszej cywilizacji.
Skiba to człowiek niepokorny, wyłamujący się wszelkim stereotypom. Wielu zmienia o nim opinie już po
krótkiej wymianie zdań. Tylko jedno jest pewne: dobrego humoru nigdy nie brakuje w jego towarzystwie.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w ko ntynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący p omieścić 300 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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