Kolejny znany raper w "Alternatywach". Oczywiście z
Ursynowa!
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Ursynów to kolebka hip-hopu. To tu w blokach z wielkiej płyty wychowali się i tworzyli
najwięksi raperzy. Po Dixonach przyszedł czas na Jano ze składu Polska Wersja, który już w
ten czwartek spotka się z mieszkańcami dzielnicy w ramach cyklu "Hip-Hop Szansą".
"Hip-Hop Szansą" to cykl spotkań z osobami związanymi z kulturą hip-hop: raperami, didżejami czy
producentami muzycznymi. Artyści spotykają się z mieszkańcami, a z ich rozmów płyną całkiem
inspirujące wnioski!
Na spotkania przychodzą młodsi i starsi fani polskiej sceny hip-hopowej. Każdy uczestnik ma okazję
poznać lepiej swojego idola, zadać mu kilka pytań, dostać autograf na płycie lub po prostu... zrobić
sobie wspólne zdjęcie.

Kolejny ursynowski wyjadacz
Jako pierwszy z ursynowianami spotkał się raper i aktor Kamil "Saful" Nożyński, który wychował się
w naszej dzielnicy. Dzięki głównej roli w głośnym serialu "Ślepnąc od świateł" jest znany zarówno
starszej jak i młodszej publice. W listopadzie w UCK "Alternatywy" odbyło się spotkanie z Pawłem
"Kafarem" Grabeusem, który wspólnie z "Safulem" należał do ursynowsko-mokotowskiej grupy hiphopowej Dixon37. Na kolejne spotkanie UCK zaprosiło VeNoM-a, rapera pochodzącego z Elbląga. Od
2016 roku działającego pod własnym szyldem De Nekst Besnat.

W najbliższy czwartek, 13 stycznia odbędzie się spotkanie z Jano PW. Podobnie jak jego koledzy z
Dixon37 wywodzi się z blokowiska, jest w czołówce polskich raperów i pochodzi z ursynowskiego
Natolina. Jego pierwsze legalne zwrotki można usłyszeć na płycie składu TZWM. Później wraz z
kolegą Hinolem założył skład Polska Wersja. Ma na swoim koncie złote i platynowe
płyty. Reprezentuje uliczny sznyt, ale nie jest typowym raperem z ulicy.
Podczas spotkania zostanie omówiona geneza Polskiej Wersji. Artysta opowie o swoich płytach i
twórczości solowej. To będzie rozmowa o życiu dorosłego rapera - drodze od młodego wolnego
człowieka w dojrzałego twórcę i mężczyznę.
Spotkanie z raperem odbędzie się w 13.01 o godz. 18 w UCK "Alternatywy" (Sala Bareja). Bezpłatne
wejściówki można pobrać w recepcji UCK "Alternatywy" przy Gandhi 8 lub online na
stronie biletyna.pl, gdzie są jeszcze dostępne, ale szybko znikają.
Jeden z najnowszych klipów Jano PW "4 LOVE":
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