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ZESPÓŁ SONBIRD W BONARCE
2 marca o godz. 16:00 w Empiku w Bonarce odbędzie się spotkanie promujące debiutancki krążek zespołu Sonbird. Będzie to wyjątkowa szansa dla fanów z Krakowa, żeby spotkać muzyków i zdobyć ich
autografy.

Sonbird, młody zespół z Żywca, tworzący muzykę w stylu indie rock. Laureat Festiwalu Supportów 2017. W
plebiscycie „SANKI” Gazety Wyborczej został okrzyknięty jednym z najlepiej zapowiadających się zespołów
na polskiej scenie muzycznej.
Album „Głodny” to muzyczny zapis dotychczasowej drogi zespołu, która pomimo że krótka, jest pełna sukcesów. Tajemnica Sonbird polega na zgrabnych, indierockowych kawałkach, wykonanych z pasją i pełnym
zaangażowaniem. Na płycie znajdują się znane do tej pory single „Ląd", „Hel” czy tytułowy „Głodny" oraz
nowe piosenki, których część można było już usłyszeć podczas koncertów. Nad całością czuwał Łukasz Olejarczyk - producent płyty.

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
2
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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