
Brno, 24. 1. 2016 |  My Panda Shall Fly, jedna 

z nejvýraznějších osobností současné 

světové elektroniky, v Brně vystoupí pod 

hlavičkou průběžného festivalu Itch My Ha 

Ha Ha. 

 

MY PANDA SHALL FLY • UK 

Ve tvorbě srílanského rodáka a v Londýně 

usazeného umělce Surena Seneviratneho 

nevíte dne a hodiny. Ve svých začátcích měl 

blízko k postrocku a shoegazu, později se oddal 

čistým elektronickým experimentům, kterým tak 

prospívá bohatý underground britské 

metropole. Prošel mnohými inkarnacemi, z 

nichž se nakonec ustálila ta pod jménem My 

Panda Shall Fly.  

Remixoval hudbu Finka či The Weeknd, jeho 

debutového EP si všimla média od Pitchforku 

po Fader, na „velkou“ desku se ale čekalo až do 

loňského roku. Album „Too“ vytvořil spolu s 

množstvím hostujících vokalistů z celého světa, 

s nimiž se rozhodl společně sestoupit do hlubin 

podvědomí. Mnohovrstevnaté snové desce tak 

vévodí hlasy Rudiho Zygadla, Deptforda Gothe 

či Troelse Abrahamsona. A co chystá nyní? 

„Velkou kovovou sochu želvy na dálkové 

ovládání, která bude na mých koncertech 

sloužit jako karaoke a automat na japonské 

nealkoholické nápoje,“ říká Senevirante. Nic 

není jisté. 

 

https://soundcloud.com/mpsf 

 

 

 

 

 

 

 

IS∆M∆ ZING • SK 

Isama Zing je nový audiovizuální projekt 

Jonatana Pastirčáka (Pjoni) a Michaely 

Chmelíčkové (Planeta 220). Isama Zing je 

místo kde se potkávají organické rytmické 

struktury, kontrastující s harmonickými plochami 

a hravými melodickými linkami, s jednoduchými 

geometrickými vizuály, které vznikají pomocí 

custom-made softwaru Conode VJ od Igora 

Rjabinina. 

 

https://www.facebook.com/isamazingmusic/ 

 

My Panda Shall Fly | Isama Zing | DJs PSJ & 

PLST & KRLSHP 

29. 1. 2016 | 20:30 hod | Kabinet MÚZ, 

Sukova 4, Brno 

 

fb event: 

https://www.facebook.com/events/16955256

07371465/  

 

https://soundcloud.com/mpsf
https://www.facebook.com/isamazingmusic/
https://www.facebook.com/events/1695525607371465/
https://www.facebook.com/events/1695525607371465/


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. 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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