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RX zaprasza: Zamieszkaj w Mławie!
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Miasto M?awa rusza z now? edycj? kampanii spo?ecznej „Zamieszkaj w M?awie”. Jednym z
wspieraj?cych j? artystów jest RX – ?wiatowej s?awy producent muzyczny i kompozytor muzyki filmowej,
laureat jednej platynowej i dziesi?ciu z?otych p?yt. Tej jesieni w kinach mo?emy zobaczy? film ze
?cie?k? d?wi?kow?, której jest autorem – „Proceder”.
RX (RX Produkcja) – producent muzyczny, kompozytor muzyki filmowej Global Studio oraz DJ,
reprezentuj?cy szeregi RPS Enterteyment wytwórni legendy polskiego rapu – Rycha Peji. Jako
producent/DJ debiutowa? w g?ównym nurcie w 2003 roku, wynaleziony jako muzyczny talent przez
rapera TEDE, wspó?pracuje z absolutn? czo?ówk? muzyczn? polskich raperów.
Laureat 10 z?otych oraz 1 platynowej p?yty. Autor ca?ej ?cie?ki d?wi?kowej do najwi?kszego hitu
filmowego jesieni w Polsce - filmu „Proceder”, wielokrotnie nominowanego do presti?owych nagród
takich jak Z?ote Lwy (Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni), TOFIFEST w Toruniu czy Warszawskiego
Festiwalu Filmowego (jednego z 15 festiwali kategorii A obok Cannes, Tokio, Moskwy etc. licz?cych si?
do Oscarów).
Regularny uczestnik koncertów, tras koncertowych raperów, wydarze? charytatywnych, najwi?kszych
festiwali hip-hopowych, jak równie? wydarze? specjalnych, jak Festiwal Niepodleg?a na Krakowskim
Przedmie?ciu z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci 2019, gala rozdania nagród MTV gdzie
wyst?pi? u boku Donatana i Cleo, polska premiera Apple iPhone 7, Przystanek Woodstock 2017 u boku
orkiestry symfonicznej PawBeats’a, godzinny set muzyczny w ogólnopolskim pa?mie radia RMF
MAXXX, czy stworzenie muzyki do reklam jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek odzie?owych w
Polsce – Diamante Wear, ?eby wymieni? tylko kilka tego typu wydarze?.
„Proceder” – film w re?yserii Micha?a W?grzyna zajmuj?cy 1. miejsce polskiego boxoffice’a – to
oruszaj?ca historia rapera Tomasza Chady, ch?opaka z blokowisk, z dusz? poety i darem do wpadania
w powa?ne k?opoty. Muzyka by?a ca?ym jego ?yciem – pasj? i ?wiatem, w który ucieka?, gdy
rzeczywisto?? nie mia?a mu zbyt wiele do zaoferowania. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich
tekstach, Chada ginie w niewyja?nionych okoliczno?ciach, zostawiaj?c zszokowanych fanów i
dziewczyn?, któr? kocha?. Wi?cej o filmie na stronie www.facebook.com/GlobalStudio.film/.
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