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BISZ - Wilczy Humor z towarzyszeniem B.O.K Band
Oferta Koncertów Premierowych

fot. Zuzanna Kwaśniewska

Bisz - raper, poeta, kulturoznawca oraz autor słuchowisk radiowych. Od początku swojej twórczości doceniany za przemyślane
teksty, dobór tematów, zabawy słowem oraz łączenie różnych muzycznych gatunków. Zdobywca złotej płyty za album „Wilk
chodnikowy”, artysta roku 2012 magazynu Aktivist. Jego ostatnia płyta „Labirynt Babel” nagrana została razem z macierzystym
zespołem B.O.K, z którym w szerokim instrumentalnym składzie gra świetnie odbierane koncerty.
Najnowsza płyta Bisza to między-gatunkowa podróż w dorosłość, w treści pełna wilczego humoru, a na płaszczyźnie muzycznej
odważnie wkraczająca w alternatywę. Jest to całkiem nowy kierunek w twórczości artysty, który po raz kolejny zaskoczy swoich
słuchaczy i może stać się odkryciem dla zupełnie nowych odbiorców. Pierwszy utwór zapowiadający album zebrał pozytywne
opinie i stał się singlem tygodnia w "Programie Alternatywnym" Radiowej Trójki.
Koncertowa odsłona albumu to muzyczna uczta w wykonaniu liczącego siedem osób live bandu B.O.K, który ma za sobą
świetne przyjęcie na ważnych festiwalach m.in. Off Festiwal, Coke Live Festiwal, Hip-Hop Kemp, Slot Art Festiwal, a także setkach
koncertów w całym kraju. Wizytówką B.O.K jest sprawne poruszanie się po całym gatunkowym spektrum - od muzyki bitowej do
ciężkich gitarowych brzmień, od klasycznych skrzypcowych motywów do jazzowych improwizacji.
Premiera albumu Wilczy Humor zaplanowana jest na przełom września października 2016.
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Koncerty BISZ & B.O.K Band odbywają się jedynie na podstawie wcześniej podpisanej umowy wraz z riderem technicznym
przedstawionej przez managera zespołu bądź organizatora wydarzenia. Organizator zapewnia: realizację wymagań ridera
technicznego; lokalną promocję wydarzenia; nocleg dla członków zespołu (10 osób); parking strzeżony dla busa z instrumentami;
posiłek dla dla 10 osób, w tym 2 posiłki wegetariańskie; zwrot kosztów przejazdów w wysokości 1.50 pln za 1 km, (Bydgoszcz /
miejsce wydarzenia / Bydgoszcz), Wszystkie szczegóły według warunków ustalonych w umowie.
Rozliczenia finansowe:
Sugerowana cena biletu 35/45 pln
- Stawka minimalna, podstawowa - 3500 pln neto, zawarta w umowie.
- Podział powyżej 200 sprzedanych biletów - 70% wykonawca, 30% organizator.
Repertuar :
(Czas koncertu to 60/70 minut plus ewentualne bisy)
• BISZ - Wilczy Humor (album solowy, materiał wiodący)
• Bisz – Wilk Chodnikowy (Złota Płyta)
• najpopularniejsze Street Single Bisz / B.O.K
Zespół nie nagrywa zapowiedzi wideo koncertów.
Zapraszamy do współpracy !
Treść niniejszej Oferty jest poufna i strony zobowiązują się do nie ujawniania jej treści osobom trzecim.
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