Pezet rusza jesienią w trasę koncertową - BUSINESS CLASS
TOUR
data aktualizacji: 2022.06.21

Pezet wcale nie zamierza odwieszać mikrofonu na kołek. Po zapowiedzi nowego albumu i
wypuszczeniu singla teraz ogłasza trasę koncertową kryjącą się pod nazwą Business Class
Tour.
“Muzyka komercyjna” to siódmy już album w dorobku Pezeta. Członek Płomień 81 od lat jest jednym
z najważniejszych reprezentantów polskiej sceny rapowej. Jego płyty i koncerty budzą ogromne
zainteresowanie fanów hip hopu, ale również słuchaczy innych muzycznych gatunków. Autor
“Muzyki współczesnej” nie zwalnia tempa i po ogromnym sukcesie poprzedniego wydawnictwa
postanawia iść za ciosem.
Trasa koncertowa Business Class Tour
W pierwszym singlu promującym krążek możemy odnaleźć kilka znajomych motywów twórczości
rapera z Ursynowa. Szczerość, rozliczanie z przeszłością czy wnikliwe obserwacje dotyczące
otaczającej nas rzeczywistości. Za produkcję bitu odpowiadają Auer oraz Łysy. Singiel nie jest aż tak
komercyjny, jak wskazywałby tytuł albumu, ale ciężko wyrokować na podstawie jednego utworu.
Trasy koncertowe Pezeta to wielkie wydarzenie w muzycznym świecie. Jego występy na Torwarze
przeszły już do historii. Ich rozmach i dbałość o najmniejsze detale sprawiły, że fani wyczekują z
niecierpliwością jego powrotu na scenę. Business Class Tour obejmie aż siedem polskich miast.

Wielki finał po raz kolejny będzie miał miejsce w COS Torwar. Trasa rozpocznie się 17 listopada w
Poznaniu, a zakończy 18 grudnia w Warszawie. Jak zapowiadają organizatorzy: Business Class Tour
to jesienna trasa koncertowa Pezeta promująca album “Muzyka komercyjna”. Oprócz utworów z
nadchodzącego albumu Pezet zagra swoje najpopularniejsze kawałki. Nowa trasa to również nowe
wizualizacje oraz oprawa świetlna.
Czego można się spodziewać po najnowszym albumie? Czy będzie tak komercyjny, jak sugeruje jego
nazwa? Czy zapowiedziana trasa koncertowa będzie totalną zmianą formuły? Nie wiadomo. Jedno
jest jednak pewne. Wszystko, co robi Pezet jest dopracowany co do najmniejszego szczegółu. Nie
inaczej będzie i tym razem. Bilety na koncerty trasy Business Class Tour znajdziecie na Going. oraz
Empik Bilety
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