Brno, 12. 3. 2016 | Brněnský festival Itch
My Ha Ha spěje do finále. V předvečer
prvního a jediného vystoupení
legendárních Cabaret Voltaire dorazí do
Kabinetu MÚZ italské duo OvO.
Koncertu bude předcházet jedinečná
masterclass Daniela Millera – šéfa labelu
Mute, který bude den poté mezi
účinkujícícmi v klubu Fléda.
OvO • IT
Psychedelické duo OvO patří k předním
kapelám mimořádné italské scény, která
spojuje kytarovou špinavost i dravost s
provokující nejednoznačností a pudovostí. Na
jejich nedávné desce hostoval zničující Alan
Dubin z Gnaw a Khanate. Tohle nebude
večírek, který by navozoval radostné pocity –
je ale zaručeno, že na něj nikdy
nezapomenete. Mimo jiné proto, že přese
všechnu temnotu uvádí hudba OvO do
transu.
http://ovolive.blogspot.cz/
VRITTI • SK
Nový elektronický hudební projekt, který tvoří
slovenští zvukoví performeři Slávo Krekovič a
Peter Kerekes. Na pódiu jde o totální
improvizaci a souboj mezi analogem a
digitálem, mystikou a symbolikou, mísí se tu
tekuté emoce, temné drony a další nečekané
zvukové kreace.

OvO | Vritti
17. 3. 2016 | Kabinet MÚZ, Sukova 4, Brno
http://kabinetmuz.cz/
fb event:
https://www.facebook.com/events/1547878
74896385/
předprodej (100 CZK):
https://www.smsticket.cz/vstupenky/6379imhhh-ovo-shibuya-motors
+ masterclass Daniel Miller
POZOR – OMEZENÁ KAPACITA
https://www.facebook.com/events/8101397
75798190/

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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