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MUZA ZALEWA MIASTO to projekt skierowany do wszystkich, którzy szukają nowych, niesklasyfikowanych
dźwięków i brzmień. Raz w miesiącu wspólnie odkrywać będziemy nieznane nam wszystkim dotąd lądy
muzyczne.
Ten projekt to okazja do tego żeby zapraszać do Grudziądza artystów, których muzyka towarzyszy Wam w słuchawkach
kiedy jedziecie autobusem, samochodem, idziecie chodnikiem czy spędzacie czas w domu. Artystów, których jeszcze w
Grudziądzu nie było, bez zamknięcia w ramach komercji, jednego nurtu muzycznego i wieku. Tu nie ma złych propozycji.
Jedyne, co jeszcze nas ogranicza to budżet, ale wierzymy, że jeżeli wspólnie co miesiąc będziemy spotykali się w Klubie
Akcent w powiększającym się gronie to z czasem będziemy mogli spełniać swoje coraz większe muzyczne marzenia.

Zatem czas zacząć. Pierwszym artystą, który zgodził się u nas wystąpić jest QUEBONAFIDE. Bez obaw, jeśli Go nie
znacie… Wystarczy zapytać o Niego młodsze rodzeństwo lub swoje dzieci. Z pewnością udzielą Wam wyczerpujących
informacji.
Jeśli nie, to spieszymy z pomocą.
Quebonafide to pochodzący z Ciechanowa raper oraz założyciel wytwórni płytowej QueQuality. Jego twórczość
charakteryzuje się świeżym spojrzeniem na rap, niekonwencjonalnym i często eksperymentalnym flow, dopracowaną
techniką rymowania, a wszystko to z zachowaniem refleksyjności tekstów. Te cechy łączy w sobie 'Ezoteryka' – debiutancki
album artysty pokrył się złotem już w pre-orderze, a po kilku miesiącach osiągnął status platynowej płyty.

Po wydaniu 'Ezoteryki' Quebonafide wraz z Wesołą Ekipą (KrzyKrzysztof oraz DJ Myszka) zagrali blisko 200 koncertów w
Polsce I za granicą. Widowiskowe i energetyczne show stały się wizytówką rapera.

Przez blisko 2 lata Quebonafide pracował nad nowym albumem. Inspiracją do kolejnych nagrań stały się dalekie podróże.
Odwiedził m.in. Japonię, RPA, Meksyk, Tajlandię, Islandię, USA czy Australię. Efektem przemyśleń i podróżniczych
doświadczeń jest album 'Egzotyka', który ukazał się nakładem QueQuality w dniu 9 czerwca 2017 roku. Jeszcze przed
premierą osiągnął status platynowej płyty. W ostatnim okresie prac nad 'Egzotyką' Quebonafide przygotował dwa projekty
w formie EP, oraz DVD ze wszystkimi teledyskami do płyty, jako podziękowanie i prezent dla fanów zamawiających album
w preorderze. Jest to zabieg bez precedensu.
Raper nadal poszerza swoje horyzonty muzyczne. Nawiązuje współpracę z zagranicznymi wykonawcami, jak np. Sfera
Ebbasta. W planach są kolejne podróże, kolejne nagrania i kolejne zaskakujące akcje artystyczne.
Na koncert zapraszamy 18 marca 2018 r. o godz. 18.00 do Klubu Akcent.
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