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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
16 marca 2019, godz. 20:00
Elefunk The Club, pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
TEDE & SIR MICHU NOJI
Premierowy koncert #NOJI!
Na najnowszym albumie Tede i Sir Mich ponownie
udowodnili, że są lata świetlne przed konkurencją, a
niebo przestało być dawno ich limitem. Za oprawę
graficzną tradycyjnie odpowiedzialny jest Pan
Zgrywus, a na okładce albumu można dostrzec
fragmenty okładek poprzednich albumów TEDE
składających się w kolaż ukazujący jego podobiznę.
Album NOJI? w sprzedaży jest od 15 czerwca 2018
roku. Ponadto specjalna wersja albumu zawiera trzy
dodatkowe utwory nieobecne na płycie dostępnej w
sklepach stacjonarnych.
Tede (TDF) obecny jest na polskiej scenie hip-hopowej
od 1996 roku. Początki jego kariery związane są z
zespołem 1kHz (Ein Killa Hertz), który występował w
składzie: TDF (Tas De Fleia), Janmario (DJ JMI) oraz
V.O.L.T. (600V).
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Elefunk The Club
Szczecin

Tede to tak naprawdę Jacek Graniecki, rocznik 1976.
Urodzony w Warszawie raper, producent, aktor,
właściciel wytwórni muzycznej Wielkie Joł i marki
odzieżowej PLNY Textylia. Jeden z twórców polskiej
sceny hiphopowej. Współtwórca legendarnej formacji
Warszafski Deszcz. Znany nie tylko ze względu na
muzykę, ale również z uwagi na role filmowe i
kontrowersyjne wypowiedzi. Kilkukrotnie nominowany
do Fryderyków, jest laureatem wielu nagród - na
przestrzeni prawie 20 lat działalności muzycznej
otrzymał kilka Ślizgerów, nagrodę miesięcznika
Machina, Superjedynkę, Belvedere Achievement Award
oraz nagrody plebiscytów organizowanych przez
Audycję Wudoo, Portal hip-hop.pl i serwis Popkiller.
Tede ma na swoim koncie współpracę z wieloma
artystami reprezentującymi nie tylko scenę
hiphopową. Na liście jego kooperacji pojawiają się
między innymi Zdzisława Sośnicka, Natalia Kukulska,
Pezet, Dwa Sławy, Wzgórze Ya Pa 3, DonGURALesko,
Sobota, Lukatricks, Diox, Sokół, Ortega Cartel, Abradab,
Sitek, Malik Montana, Małach. Gościnnie pojawia się
również na produkcjach skomponowanych m.in. przez
Ośkę, Cameya, WhiteHouse i Dj'a 600V, Donatana.
bilety:
info #niebawem
Źródło: https://www.facebook.com/ElefunkClub/
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