Brno, 5. 10. 2015 | Průběžný showcase
festival Itch My Ha Ha Ha pokračuje čtvrtým
koncertem. Po ambientu, krautrocku a noisu
p ichází ada na hip hop. V Brně se v rámci
evropského turné zastaví nadžánrový
memphiský rapper Cities Aviv.
CITIES AVIV
Rapper Gavin Mays neboli Cities Aviv je
aktuálně jednou z nejvíce zajímavých osobností
alternativního hip hopu. Na průlomové desce
„Come to Life“ (Young One Records, 2014) jsou
ke slyšení vlivy Doom i Joy Division, soulu i
hardcoru (ne nadarmo, když začínal v kapele
Copwatch). Cities Aviv na desce „pojí v jeden
funkční celek postpunk, samply jako od
Oneohtrix Point Never a taky trochu rapu,“
psalo se v recenzi vlivného serveru Pitchfork.
Stojí vně rapu i jeho pomíjivých, internetovou
šeptandou modulovaných – a většinou
krátkodechých – subžánrů. Jeho hudba je
syrová až agresivní, ale taky překvapivá nejen
pokud jde o zkoumání možností, jak propojit
autorův vokál s elektronikou.

Cities Aviv
support: Holič and His Holičs + Horák
8. íjna 2015 | 20:00
Brno | Kabinet MÚZ

SHOWCASE FESTIVAL ITCH MY HA HA HA
navazuje na stejnojmennou úspěšnou klubovou
akci a rozvíjí její hlavní hudební a párty
program o workshopy, přednášky a diskuze na
aktuální hudební témata se zahraničními
odborníky a hosty. Je společným projektem
klubů Kabinet MÚZ a PRAHA/Fórum pro
architekturu a média, které v Brně dlouhodobě
rozvíjí a podporují nemainstreamovou hudební
scénu – se zájmem o její interprety i fanoušky.
PARTNE I A PODPORA
Partne i: Jon-Eirik Boska Musikk Standard
island, Bumbum Satori, 4AM/Fórum pro
architekturu a média, Hvězdárna a planetárium
Brno, Malá Amerika, Klub Fléda, Filharmonie
Brno, NICK NACK, Pivovar Slavkov a další.
Mediální partne i: ČRo Wave, Full Moon, A2,
His Voice, Brno – Město hudby, Aardvark, Full
Moon Zine, Alter Echo a Frontman.
Projekt je realizován v rámci programu CZ06
„Kulturní dědictví a současné umění“
financovaného zeměmi Evropského
hospodá ského prostoru (EHP) – Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem.

Další informace o programu a interpretech
hledejte na www.imhhh.cz.
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