27 września KaeN i zDolne PRzedmieście
wystąpią w cieszyńskim klubie
''Panopticum''!
Data publikacji: 21.09.2013 13:00

Polski raper w czarnej masce, czyli KaeN oraz hip-hopowy skład z Bielska-Białej - ZDolne
Przedmieście wystąpią za tydzień w piątek, 27 września, w cieszyńskim ''Panopticum''.

O Kaenie:
Prosto Label lubi stawiać na ciekawe, intrygujące, wyróżniające się w podziemiu postaci. Jedną z nich jest raper
KaeN, którego charakterystycznym, rozpoznawczym znakiem stała się czarna maska odzwierciedlająca jego
artystyczne alter ego.
Artysta nagrywa od 2000 roku. W podziemiu wydał dwie płyty - "Żyj albo umieraj" w 2008 roku oraz "Sztuka ulicy"
rok później. Wydawnictwa te odbiły się sporym echem w środowisku fanów szczerego, nieszablonowego,
hardkorowego hip hopu, w którym KaeN odnajduje się najlepiej.
W drugiej połowie 2012 roku Prosto Label wyda pierwszy w pełni oﬁcjalny materiał rapera pt. "Od kołyski aż po
grób". Za produkcję wydawnictwa odpowiadał będzie Ive, album jest miksowany pod czujnym okiem DJ-a Deszcza
Strugi i Olka Czarnego w studiu Otrabarwa.
KaeNa można było usłyszeć na płytach "Prosto Mixtape 600V" (w kawałkach "Nie musisz być bogaty Prosto Remix"
oraz "U nas na Śródmieściu") oraz "Prosto Mixtape Kebs" (nagranie "Nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś").
"Alter ego" KaeN

ZDolne Przedmieście:
Od zawsze byli sąsiadami, od 2006 kumplami, od 2007 tworzą zDolne Przedmieście. Niepisanym początkiem
projektu, stworzonego przez LU i Uszera był nagrany, w 3/4 Underground Studio, track o tytule "Sąsiad".
12.03.2011 miała miejsce premiera płyty zDolnego Przedmieścia "Bomby w membrany", na której lirycznie udzielili
się: Cih, Chada, Emro, Grubson, MeriDialu, Putek, Sklero Repo. Natomiast za warstwę muzyczną odpowiadają:
Młody (MeriDialu), Grafit (MaxFlo), Nor.

Warto zaznaczyć, że w 2012 Uszer zDP podzielił pierwsze miejsce z Manifestem w konkursie Stoprocent Pompuj Rap
3.
zDolne Przedmieście - Przejmuje Rap feat. Sklero Repo

27 września 2013 na scenie zobaczycie:
KaeN x DJ Frodo
ZDolne Przedmieście (Bielsko-Biała)
Sebaz&Tehu (Cieszyn)
NR Klika (Cieszyn)
Poza Kontrolą - PZK (Bielsko-Biała)
Krycha x Yuras x Szymo (Jastrzębie-Zdrój)
Starzyk (Jastrzębie-Zdrój)
Start o 20:00!
Klub Studencki "Panopticum" w Cieszynie, ul. Bielska 66.
WSTĘP W WIEKU: 16+
Bilety: 20 (przedsprzedaż od 7 września), 25 (w dniu koncertu)
Punkty sprzedaży:
CHROM CIESZYN (ul. Głęboka 20)
Salon Fryzur Kameleon Skoczów [ul.Bielska 15 (wejście od ul.KOSCIELNEJ)]
Klub Studencki "Panopticum" (ul. Bielska 66)
Uwaga Konkurs!
Mamy dla Was dwie wejściówki na koncert KaeNa i zDolnego PRzedmieścia. Żeby je zdobyć należy jak najszybciej
odpowiedzieć na pytanie: Gdzie i kiedy urodził się Dawid Starejki (czyli Kaen)? Wygrywają dwie najszybsze
poprawne odpowiedzi.
Konkurs zakończony!
Mamy już zwycięzców, którzy jako pierwsi odpowiedzieli na pytanie konkursowe. Bilety na koncert 27 września
wygrywają użytkownicy: balbina2307 i premos244. Gratulujemy! Zwycięzców prosimy o przesłanie na
konkurs@ox.pl imienia i nazwiska. Mail musi pochodzić z adresu e-mail, na które zarejestrowane jest
Wasze konto (dopiszcie w tematcie "KaeN").
Nagrodę odebrać można w naszej redakcji przy ul. Wałowej 3 w Skoczowie od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-16.00.

