24/7 Timisoara

Afu-Ra, live la Fire
Articol de: Torok Dorina

În 1993, la primul concert 100% hip-hop organizat în Romania, am vazut
ce înseamna rap-ul francez. Sleo Sly, Democrates D, Raggasonic si
Alliance Ethnik! La vremea aceea, multi dintre actualii sustinatori ai
miscarii hip-hop din Romania abia faceau primii pasi pe bancile scolii.
Noi, cei mai batrani, am sperat. Am sperat ca vom avea o normalitate,
stiind exact cum merg lucrurile în tarile cu o industrie muzicala bine pusa
la punct. 1993 - la vremea aia nici nu aparusera casele de discuri. Practic,
hip-hop-ul a fost catalizatorul succesului anumitor producatori. &#350;i
totusi, pana în 2006, ceva a lipsit. În 13 ani, nu am avut decat 2-3
concerte cu invitati straini, iar cei care au venit nu erau atat de cunoscuti.
În aceste conditii, pot spune ca, în 13 ani, rap-ul romanesc a crescut
haotic, fara a avea sansa de a-si testa valoarea alaturi de nume grele din
lume. Anul asta, surpriza: Wu-Tang Killa Beez, Raekwon, 50 Cent si
Promoe. În 11 luni am vazut ce nu am reusit în 13 ani. &#350;i seria nu se
opreste aici. Urmeaza Jedi Mind Tricks (24 noiembrie) si Afu-Ra (10
decembrie). Daca Jedi umbla la zona sociala, atacand si problema
minoritatilor din Statele Unite, Afu-Ra vorbeste despre viata. &#350;i o
face al dracu´ de bine, el iesind, de altfel, din tiparele clasice ale rapperilor
americani: droguri, arme, conflicte, opulenta. El e altfel - e crescut în
spiritul artelor martiale (are centura neagra în Tae Kwon Do) si iubeste
sahul. Mai mult, pe plan muzical, face parte din Gang Starr Foundation,
alaturi de Gang Starr, Group Home, Bahamadia, Big Shug si Jeru the
Damaja. Ei bine, omul asta vine la Bucuresti pe 10 decembrie, fiind
invitatul special al petrecerii aniversare Hades Records, ce va avea loc la
Club Fire. Maratonul hip-hop va începe la ora 21.00 si va tine toata
noaptea. Un motiv în plus pentru posesorii de sperante.
Show-ul lui este inclus în turneul european, ce va cuprinde si concerte în
Serbia, Bulgaria si Grecia. O noapte incendiara de hip-hop, cu Afu-Ra
cap de afis si cu un alt invitat strain - bulgarul Slim. Iata deci ca se poate.
În plus, accesul publicului este facil, biletele costand doar 25 RON.
Pentru cei care vor sa asculte piesele incluse pe albumele: "Body of the
Life Force", "Life Force Radio", "Perverted Monks" si "State of Arts",
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reteta e simpla: Afu-Ra, live la Fire!

serviciu oferit de GWP Entertainment

tvfan
http://www.gwp.ro

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

1 of 1

