Brno, 9. 2. 2016 | Po úspěšné české
koncertní premiéře Drewa McDowalla mění
Itch My Ha Ha Ha žánr a do Brna přiváží
kapely, v jejichž hudbě hraje výraznou roli
křehkost a zasněné nálady. Výjimečnost
koncertu podtrhuje i poslední vystoupení
domácích Sky to Speak v ceněné sestavě.
TEEN DAZE • CA
Když v roce 2015 vydal muzikant říkající si
Teen Daze album „Morning World“, bylo to do
jisté míry překvapení. Do základu vystaveného
z atmosférického ambientu se totiž přidal
chlapecký zpěv i stopy indie rocku. Jeho hudba
si však zachovala své vnitřní kouzlo, svou
rozvážnost i konejšivost, které vycházejí z
okouzlení okolním světem a samy dokážou
okouzlovat. Hudba křehká a zdobná, ale nikdy
ne moc.
https://teendaze.bandcamp.com/
NOVELLA • UK
Londýnská čtveřice Novella v sobě má ozvěny
raných My Bloody Valentine, její hudba dokáže
být stejně tak zasněná jako přímočará.
Introvertní polohy si říkají o pozornost stejně
jako místa, v nichž se nebojí zabrat do kytar.
Nezastírají, že se ve své tvorbě obracejí do
minulosti, jejich hypnotický shoegaze má ale co
říct i v současnosti. Vášeň lze dávat najevo, i
když se zrovna soustředěně díváte na špičky
bot.
http://www.novellaband.com/
SKY TO SPEAK • CZ
Začátky Sky to Speak charakterizovaly

ambientní nálady, kterými duo Matěj Kotouček
a Ondřej Synáček zaujalo na EP Ruin (Exitab
Records, 2013). S příchodem bubeníka Erika
Netušila (Superego Kid) dostala jejich hudba
energičtější ráz, aniž by ale přišla o přitažlivě
snovou náturu. Přestože společně již v této
sestavě netvoří, pro tento koncert se rozhodli
dát výjimečně a opravdu naposled dohromady.
https://www.facebook.com/Sky-To-Speak204789546220297/
Teen Daze | Novella | Sky to Speak
15. 2. 2016 | 20:00 hod | Kabinet MÚZ,
Sukova 4, Brno
fb event:
https://www.facebook.com/events/10373872
02985118/
předprodej:
https://www.smsticket.cz/vstupenky/6374imhhh-teen-daze-novella

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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