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ประเทศไทย เวลาน้ีเด็กหมึกเจาของเพลงที่มีชื่อเสียงหลายคนคุนเคยกับเพลงน้ี เหมือนแสดงใหฉันฟุตคริสบราวน, คุมคาฟุตหา Harmony, สัญญาฟุต Fetty Wap, ฟุตภาษากาย. อุชเชอรและทินาเชและอีกมากมาย มีเรื่องสนุกๆมากมายในโชว ทีมน้ีนําโดยพอของอุตสาหกรรมฮิปฮอปจากประเทศไทยไทยไทยตานุยเซาท
ไซดและ Young P.A. การแสดงก็พรอมที่จะสัมผัสกับประสบการณที่สนุกสนานที่สุดเทาที่คุณเคยมีมากอนไมวาคุณจะมาสายอะไร น่ีคือเหตุการณที่ตองดูเปนเทศกาลดนตรีเมืองที่มีชื่อเสียงจะเห็นในวันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2017 ที่ GMM Life House ชัน้ 8 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดซื้อบัตรวันน้ีบนเว็บไซต หรือที่
www.eventpop.meMusic Trueid ปรับปรุงอุตสาหกรรมเพลงไทยและขาวซุบซิบกับตัก@Trueid ในป 1975 และเดอะ 1975 Live ที่กรุงเทพฯ จัดโดย Spicy Disc ไดรับอยางดีจากแฟน ๆ ไทยและตางประเทศ นําโดยหัวของนายเผ็ดเผ็ดดิสท Pichai จิราธิวัฒนกับดาราเชนตูน - แชทบอดีซ้าลม, เสือดํา, Wu - Yers, Mousses,
Sqweez Animal, 25 ชั่วโมง, Kathalon, MILD, ใช Slur, Mullet หวาน, สิบ Musketiers, ลูกขัด, กระทะ – Thanainan Fullprei (AF 4), สนามเด็กเลน, งีบลี, โคมไฟนีออนไฟฟา, บูมเงินสดบูม, อากาศที่ดีขึน้, ฯลฯ มาดูคอนเสิรตอบอุน ศิลปนที่เขารวมกับชีวิต 1975 ในกรุงเทพฯบรรยากาศหนางานไดแออัดกับแฟนเพลงจริงที่รอ
คอยคอนเสิรตตัง้แตป 2008 ที่ 2 เมื่อเปดผูเขาชมวิ่งเพื่อเขาใกลและโยน 1975 หนุม ringside กอนที่ประตูเปดที่ 8, เด็กชายทัง้ไมไดผิดหวังแฟน ๆ การแสดงครัง้แรกในประเทศไทยที่มีความนิยมที่ทําใหโลกเปนที่รูจักอยางเปนทางการใหกับพวกเขา, กับเมืองตะโกนจากแฟน. สนุกกับดนตรีนมและดนตรี เงิน มันเปน 1975 และ
ไมใชทัง้หมด พวกเขายังคงอยูในตัวเองเปนอัลบัม้ยังคงเลนกับ Medley เน่ืองจากความจริงที่วาพวกเขาเพื่อใหหางไกล, พูด, เธอออกทาง, การเผชิญหนา, Settledown, Heart out, ดวยสองฮิตกับช็อคโกแลตและเพศ, การผลิตของสดในกรุงเทพฯ 1975, The 1975 แสดงปดอยางสวยงาม, เต็มรูปแบบของการหลอและความรักสํา
หรับแฟนเพลง, ดังน้ันน่ีคือคอนเสิรตครัง้แรกในประเทศไทยที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน, การผลิตของ 1975 Live Bangkok บอกหน่ึงคําวาหน่ึงคนสามารถไปดานหน่ึงและทุกคนที่คิดถึงคอนเสิรตน้ีโดยไมเสียใจ. ใน INCUBUS LIVE ในกรุงเทพฯ พุธ 11 มีนาคม 2558 ที่ธันเดอรโดม ตัว๋มีจําหนายที่ทิติชเกตเมเจอร 3,000 /
2,500 / 2,000 และ 1,500 บาท สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 0-2262-3456 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของคอนเสิรตในwww.facebook.com/spicydisc.fanpage วิลลี แมกซเวล II (เกิด 7 มิถุนายน 1991) Wap เปนนักแตงเพลงนักรองแร็พชาวอเมริกัน กับดักราชินีมาที่สองในบิลบอรดรอน 100 ชารตในเดือนพฤษภาคม 2015,
ชวยให Fetty Wap บันทึกการจัดการกับ 300 ความบันเทิง. ครัง้แรกในสหรัฐอเมริกา, อัลบัม้เปดตัว 679 และ My Way Fetty Wap ถูกปลอยออกมาในเดือนกันยายน 2015 และหมายเลขหน่ึงบนบิลบอรด 200 แผนภูมิ. Willie Maxwell, ที่เกิดมาพรอมกับตอหินในสายตาทัง้สอง, เปดเผยใน 2015 ที่แพทยไมสามารถที่จะบันทึกตา
ซายของเขาและตรงกับเทียมตาแทน. มีชื่อเลนวา Fetty (gaul เงิน) เน่ืองจากเขาเปนที่รูจักในการทําเงิน Wap ถูกเพิ่มทายชื่อเพื่อแสดงภายใตนามแฝงกุชชี่มาเน, GuWop [6] อยางไรก็ตาม, เพลงที่ไมไดรับการยกยองเปนสําคัญจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2014, และไดกลายเปนตัง้แตบันทึกทองคําขาวและมีมากกวา 130
ลานมุมมอง SoundCloud. เพลงของพระราชินีเกี่ยวกับหญิงหญิงคนหน่ึงที่จัดการและทําอาหารโคเคน[14] มิกซเทปไดรับการปลอยตัวในเดือนกุมภาพันธ 2015 แตลาชาในขณะที่เขายังคงทําเพลงใหม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2015 Wap ไดเปดตัววิดีโอเพลงที่เปดตัวใน YouTube ในเดือนพฤษภาคมกอนวางจําหนายในโฆษณา
679 ในอัลบัม้ [18] รุน Wap ของ Remy Boyce ถูกถอดออกจากอัลบัม้[18] ทางของฉันทํารายการ 10 อันดับที่สองบนบิลบอรดรอน 100 ผมปรับ My Way และทํารุนที่เลนบนวิทยุ[19], ในชวงสัปดาหที่ 26 กรกฎาคม 2015 แร็ปเปอรจับคูปายโฆษณาที่ทําเครื่องหมายโดยศิลปนฮิปฮอปที่โดดเดน Eminem และ Lil Wayne กลาย
เปนแร็ปเปอรชายคนแรกที่มีสามเพลงในบิลบอรดรอน 100 ชารตตัง้แต 20 ปที่ผานมา Eminem ทําใน 2013 ในชารลสตันเปนครัง้แรกในชารลสตันเปนครัง้แรกในรอบ 26 ป อัลบัม้สตูดิโอของเฟตตี ้วัป ไดรับการปลอยตัวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2014[19] ในป 2015[23] อัลบัม้ออกมาใน Top 200 ในสหรัฐอเมริกากับ 129,000
สําเนา (75,484 ชิน้) [23] Wap ออกสองรูปแบบผสมเพียงสําหรับการสตรีม: โคกรวมกับฝรั่งเศสมอนแทนา[25], และสวนสัตว 16: มิกซเทปกับสวนสัตว[26] ปจจุบัน: Zoovier และคนอื่น ๆ ไดรับการปลอยตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2016 Fetty Wap ไดเปดตัวชื่อ Jimmy Choo ใหม[28] เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2016 เฟตตี ้แวป จะ
รวม Fetty Wap และ Monty ในโครงเรื่อง. ในเดือนเมษายน 2016 มิวสิกวิดีโออยางเปนทางการสําหรับเพลงถูกถายทําที่โรงเรียนมัธยม Eastside เกาของเขา ทําให You Feel Good ไดรับการปลอยตัวในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เธอปลอยเพลงมิกซเทป 19 เพลงชื่อ Zoovier[34] เพลงของ
เธอ Like a Star กับ Nicki Minaj และไดรับการปลอยตัวในเดือนธันวาคม 2016[19] เธอเดินวิ่งในการแสดงของฟลิปปเพลนในชวงเทศกาลแฟชั่นนิวยอรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2017[38]แวปออกซิงเกิลเอยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2017[38] โซโล, คุณไปไดแลว ในเดือนตุลาคม 2017, Wap เรียกวาโกงรหัสเปนความ
รูสึกที่ดีเกี่ยวกับ CVBZ. เขาถูกกลาวหาวาเปนอันตรายโดยประมาท, ขับรถเมา, ขับรถผิดกฎหมายของยานพาหนะผิดกฎหมาย, การเปลี่ยนเลนและการแขงรถลาก. 3: [44] เขาปลอยเพลงมิกซเทปบรูซเวยนในเดือนมิถุนายน 2018 ศิลปะดนตรีของเฟตตี ้แวป หมายถึง เพลงอารแอนดอาร[45] B เปนไมรูหนังสือ. เธอบอกวาเธอ
ตกหลุมรักวัฒนธรรม เขายังพูดถึงความสามัคคีที่สรางอาชีพของเขาอธิบายวาเขาไมไดเติบโตจากความรักและการกลาวถึงการตอสูที่เขามีและวาเขารูสึกรักรวมกันสําหรับชาวเฮติและเนนวาเขาไมสวมธงเพื่อดู แตขอบคุณ [48] หลายครัง้ เอลิซาซาซาซาซาซูเอรา (เกิดป 2011) กับ Lehza เอ ซีโอนา คาริ (เกิด 2016) กับรัก
&amp; ฮิปฮอป: ดาราฮอลลีวูด Masika Kalysha, [57] ลอเรน (เกิด 2016) กับนักเตนที่แปลกใหมเทอรคอยสไมอามี, [59] และอไลยา (เกิด 2018) กับแฟนเกาอเล็กซิสสกายี[60] Lezhai Zeona ใหกําเนิดลูกที่สองของเธอ , เฟตตี ้ในป 2018 Zy [61] Wap ไดปรากฏตัวขึน้ในฤดูกาลที่สามของความรักและ ฮิปฮอปจาก VH1:
ฮอลลีวูด ซึง่บันทึกความสัมพันธที่เปราะบางของมาสิกากับมาสิกา[62] มาสิกา[62]
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