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Raper KęKę spotka się z fanami w Media Markt Radom

Już 16 września sklep Media Markt w Radomiu odwiedzi jeden z najbardziej lubianych i cenionych polskich raperów KęKę, czyli Piotr Siara. To wyjątkowa okazja dla fanów, by osobiście spotkać się z reprezentantem sceny
undergroundowej oraz autorem takich utworów jak „Nigdy dość”, „Zostaję” czy „Młody Polak” i zdobyć autograf.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.

KęKę, radomianin, jeden z najbardziej błyskotliwych i przykuwających uwagę osobowością polskich raperów.
Zadebiutował w 2007 roku minialbumem “Weź nas podrób” stworzonym wspólnie z raperem i producentem
muzycznym Kotzim. Od tego czasu pojawiał się gościnnie na albumach takich artystów jak Tytuz oraz Kubi oraz
współpracował z takimi wykonawcami jak WhiteHouse, Czarny czy Ramona 23. W 2013 wydał swój pierwszy solowy
album zatytułowany “Takie rzeczy”, który zdobył tytuł złotej płyty. Również kolejna charyzmatyczna płyta “Nowe
rzeczy” okazała się wielkim sukcesem, pokrywając się platyną. Najnowszy, trzeci krążek “Trzecie rzeczy” będzie miał
swoją premierę 16 września br.
Raper jest ceniony za swój radomski pazur, niepodrabialny styl, pewność siebie oraz brak nadęcia. W swoich tekstach
mówi o rzeczach ważnych opartych na własnych doświadczeniach i przeżyciach. KęKę nie boi się krytykować i
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wytykać błędów zarówno swoich, jak i całego pokolenia. Dzięki tej bezkompromisowości zdobył uznanie
hip-hopowego środowiska – fanów oraz innych raperów.
Podczas spotkania artysta opowie o swojej trzeciej solowej płycie “Trzecie rzeczy”, doborze tekstów oraz będzie
podpisywał najnowszy krążek.

Sklepy Media Markt oferują najpełniejszy na rynku asortyment w zakresie elektroniki użytkowej. Można tu kupić
zarówno nowinki techniczne, produkty z najwyższej półki, jak i popularny markowy sprzęt w najlepszych cenach.
Nowoczesna forma prezentacji produktów ułatwia dokonanie właściwego wyboru, a o obsługę klientów dbają
profesjonalnie przeszkoleni pracownicy. W celu sfinansowania zakupu można zawrzeć na miejscu umowę kredytową
przy minimum formalności. Aktualnie sieć posiada 57 marketów w 47 miastach Polski.
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