Brno, 2. 12. 2015 | Krátce po úspěšném
večeru v prostorách oživené Malé Ameriky
se letošní program průběžného showcase
festivalu Itch My Ha Ha Ha uzavře koncertem
Mouse on Mars, již více než dvacet let
fungujícího německého spolku, jehož
koncerty slibují zážitek stejně tak opojný i
nečekaný.
V roce 2016 se pak IMHHH vrátí s dalšími
koncerty i workshopy.
MOUSE ON MARS • DE
Německé duo Jan St. Werner a Andi Toma patří
od 90. let mezi zásadní průkopníky elektronické
hudby. Ve své tvorbě se pohybují od techna a
IDM až po zvukové experimenty a sound art.
V jejich hudbě jsou ale k nalezení i stopy
krautrocku, ne nadarmo někdy koncertují také
s bubeníkem. Struktury jejich skladeb jsou
stejně tak opojné jako nečekané, koncerty
promyšlené i přímočaře smyslné.
S Markem E. Smithem (The Fall) vytvořili
společný projekt Von Südenfed. Na jejich labelu
Sonig vyšla např. alba Kevin Blechdom či
Candieho Hanka.
Na nedávném výročním dvojalbu „21 Again“
zase spolupracovali Tortoise, Prefuse 73,
Modeselektor, Junior Boys, ale i členové kapel
Stereolab, Boredoms a Battles – tedy sestava,
která o eklekticismu i vlivu Mouse on Mars
hodně říká.
www.mouseonmars.com
https://vimeo.com/121715750

RANGLEKLODS • DK
Původně sólový projekt Esbena Andersena,
který ke spolupráci přizval hudebnici a
zpěvačku Pernille Smith-Sivertsen. Kromě
tradičních syntezátorů, kontrolerů a počítače,
hrají také na vlastnoručně vyrobené interaktivní
elektronické nástroje a senzory. Do Kabinetu se
vrací po dvou letech, během nichž se stali
jedním z nejúspěšnějších projektů dánské
klubové scény.
www.rangleklods.com
INK MIDGET & PJONI DJ SET • SK
Kdysi takzvané naděje, nyní takzvané stálice
slovenské elektronické scény Jonatán Pastirčák
a Adam Matej. Tentokrát v B2B DJ setu plném
bass music, trapu, hip hopu a techna.
www.soundcloud.com/pjoniinkmidget
Mouse on Mars | Rangleklods | Ink Midget &
Pjoni DJ Set
12. prosince 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.
PARTNEŘI A PODPORA
Partneři: 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 partneři: 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
hospodářského prostoru (EHP) – Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem.

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