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DODA SPOTKA SIĘ Z FANAMI W BONARCE
Długo wyczekiwana przez fanów nowa płyta Dody właśnie ujrzała światło dzienne. 1 marca o godz.
18:00 w Bonarce na placu przy fontannie odbędzie się spotkanie z piosenkarką promujące jej nowy krążek. Będzie to unikalna szansa dla fanów, żeby spotkać Dodę w Krakowie i zrobić sobie z nią wspólne
zdjęcie. Artystka z chęcią odpowie na pytania dotyczące m.in. muzycznych inspiracji, które wpłynęły na
powstanie płyty „Dorota”.
Doda, właściwie Dorota Rabczewska-Stępień, jest popularną piosenkarką, autorką tekstów, kompozytorką
i producentką filmową. W 2018 roku zagrała jedną z głównych ról w filmie „Pitbull. Ostatni Pies 3” Władysława Pasikowskiego. Doda jest uważana za jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu.
„Dorota” to długo wyczekiwana premierowa płyta Dody. Inna niż wszystkie dotychczasowe, ponieważ pozwala odkryć prawdziwą twarz artystki. Wysmakowana, nagrana z orkiestrą, zawierająca utwory, które
kochała Babcia Dody. To właśnie Jej artystka zadedykowała swoje najnowsze dzieło. Krążek zawiera dwa
premierowe utwory, w tym przebojowy „Nie wolno płakać”, a także niezapomniane hity w nowych brawurowych interpretacjach. To prawdziwa gratka dla fanów Dody oraz tych, którzy kochają dobrą muzykę.

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 3200 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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