Deaf International Party
Iceland ☺ 28. September
2019 7pm-1am
Deaf Iceland Tours kynnir með stolti
Diphop rapparann Wawa og skífuþeytirinn
Dj Nicar. Wawa er ótrúlega hæfileikaríkur
rappari og lagasmiður. Hann hefur gefið
út plötualbúmið “ Deaf: So What?!”
Wawa er döff, svo hvað?! Hefur verið
óstöðvandi rappari og lagasmiður síðan
árið 2005. Hann leikur líka í Blacklighting
þáttum á Netflix. Með honum kemur
skífuþeytirinn Dj Nicar frá Kaliforníu og
saman eru þeir óstöðvandi á sviði og þeim
hlakkar mikið til að skemmta okkur
Íslendingum og erlendum gestum okkar á
Kex í Reykjavík. Mætum öll – borðum
góðan mat á Kex – skemmtum okkur vel –
dönsum og njótum ☺

Wawa
Dj Nicar
Boryana Topchieva
Deaf Iceland Tours presents proudly
famous the Diphop Rapper Wawa and DJ
Nicar. Wawa is an incredibly talented
rapper and songwriter. He has released a
record album "Deaf: So What ?!" Wawa is
Deaf, so what ?! Has been an unstoppable
rapper and songwriter since 2005. He also
plays in Blacklighting episodes on Netflix.
With him comes the disc player DJ Nicar
from California. Together they are
unstoppable in the field and look forward
to entertaining us Icelanders at Kex.
Come and enjoy with us ☺

P
r
Boryana er vel þekkt í táknmálssamfélaginu í
heiminum. Hún er sterk döff manneskja og
kemur frá Búlgaríu. Hún elskar hannyrðir, gerir
og selur handavinnu sína. Boryana á Videoblogg
þar sem hún gefur mörgum tækifæri til að
skyggast inn í líf sitt og döff
táknmálssamfélagsins. Boryana elskar ferðalögu
og heimur hennar án ferðalaga er ekkert líf.
Okkur hlakkar mikið til að kynna fyrir ykkur hina
einu og sönnu: Boryana Topchieva ☺ Boryana
hefur gefið út sögu sína í bók sem skrifuð er á
rússnesku og ensku: Boryana: My Story
Boryana is well know in Deaf World, she is
strong and creativity Deaf person. Boryana is
from Bulgaria. She love handmade thing,
made by her self and sell. Boryana´s Vlog is
very popular in Deaf world, in Vlog give she
other opportunity to take a little look into
her lives and Deaf world. Boryana loves
travel, her world without traveling is nothing
lives. We are looking forward to introduce
you one and true: Boryana Topchieva ☺
Control of Feast and Concert/ Veislustjóri
: Boryana Topchieva
Saturday 28. September
(dinner starts at 7:15)

at 6.15pm

At Kex resturant & concert hall –
Skúlagata 28, 101 Reykjavík
Wawa & Dj Nicar on stage at 9:00pm –
11:00 pm

Verð/Price:
15.000,Innifalið/ Included: 2 rétta kvöldverður/ 2
course dinner ,
tónleikar með Wawa / Concert with Wawa
Ekki innifalið / not included: Drinks

Deaf Iceland Tours host this event and proud of itBook here:/
Deaf Iceland Tours heldur þennan viðburð og það með stolti ☺ Bókið hérna

