Informacja prasowa
Kraków, 12 grudnia 2018 r.

RAPER B.R.O SPOTKA SIĘ Z FANAMI W BONARCE
17 grudnia o godz. 18:00 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie promujące najnowszą płytę rapera B.R.O. Co było inspiracją do powstania nowego krążka? Który utwór jest najbardziej osobisty i dlaczego? Na te i wiele innych pytań muzyk odpowie osobiście już za kilka dni.
Jakub Birecki, znany pod pseudonimem B.R.O, jest jednym z najbarwniejszych przedstawicieli nowego
nurtu w polskim hip-hopie. Jego utwory cieszą się niesłabnącą popularnością od debiutu w 2009 roku.
„Karmel” to tytuł nowej płyty B.R.O, którą bez wątpienia można zaliczyć do najciekawszych koncepcyjnych
albumów 2018 roku. Jak wiadomo, by wytworzyć spożywczy karmel potrzebne jest połączenie dwóch rzeczy - cukru oraz ognia. Raper podzielił album na dwie części o właśnie takich nazwach, gdyż jak sam uważa
jego muzyka właśnie taka jest – pełna kontrastów. Na krążku znajdziemy zarówno ostrzejsze utwory, jak i
te bardziej romantyczne, które zapewne trafią do szerokiego grona odbiorców.

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 kontynentalnej 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
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m 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 pomieścić 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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