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TOM SWOON ZAGRA W GALERII KATOWICKIEJ
Już 30 sierpnia w Galerii Katowickiej odbędzie się niezwykłe muzyczne wydarzenie. Na
zaproszenie marki New Balance wystąpi tu DJ i producent muzyczny, Tom Swoon. Będzie
to doskonała okazja, by spotkać i posłuchać jednego z najlepszych DJ-ów świata.
Wyjątkowy koncert #574TOUR rozpocznie się o godzinie 16:00 w salonie New Balance.

Galeria Katowicka wraz z marką New Balance zapraszają na
spotkanie i posłuchanie na żywo muzyki klubowej w
wykonaniu Tom’a Swoon’a, jednego z najpopularniejszych
DJ-ów światowego formatu. Na swoim koncie ma on m.in.
oficjalne remixy piosenek Linkin Park, Kelly Clarkson, Flo
Ridy i wielu innych znanych artystów. Wystąpił też na
scenach międzynarodowych
festiwali, takich jak
Tommorrowland, Ultra Music czy - na odbywającym się w
Polsce - Sunrise Festival.
Tom Swoon znalazł się także na liście stu najlepszych DJ-ów
na świecie. Według rankingu z 2016 roku, prowadzonego
przez brytyjski miesięcznik DJMAG, polski DJ zajmuje 56
miejsce.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00 w salonie New Balance. To niepowtarzalna
okazja, by posłuchać dobrych rytmów, zrobić sobie zdjęcie z popularnym DJ-em, a także
otrzymać 15% rabat na najnowsze modele New Balance 574. Wstęp jest bezpłatny.
Trasa koncertowa promuje m.in. najnowszą linię butów New Balance 574, która doskonale
wpasowuje się w miejski klimat i styl życia. Jest to połączenie kultowego modelu 574 z
nowoczesną konstrukcją buta.

www.galeriakatowicka.eu
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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