
Brno, 17. 9. 2015 | Průběžný showcase 
festival Itch My Ha Ha Ha p e azuje 
z ambientu a noiserocku na další žánr. 
Německá kapela Von Spar pat í k těm, které 
nesou standardu krautrocku, aktuálně ve 
spolupráci s DJkou Adou, která v Kabinetu 

MÚZ vystoupí též sólově. Hosty koncertu 

dále budou domácí Click Joe + PSJ a norský 

producent Boska, který o den d íve navíc 
povede workshop zamě ený na zvukový 
design. 

 

VON SPAR FEAT. ADA (DE) 

Krautrocková formace Von Spar, která v Brně 
poprvé hrála na festivalu New New! v roce 

2008, aktuálně koncertuje s hamburskou 
zpěvačkou a DJkou Adou. Do Brna se vrací s 
novým albem Streetlife (Italic, 2014). 

V jejich hudbě se vedle hypnotického 
krautrocku projevují i vlivy precizní elektroniky 

v duchu Kraftwerk, ne nadarmo si je do lineupu 

vybral i festival Electronic Beats. Koncerty Von 

Spar nabízí rovnou měrou prostor pro rozjímání 
a tanec. 

 

BOSKA LIVE (NO) 

V Berlíně usazený norský producent a DJ, 
jehož kořeny vrůstají do hlavního města 
norského techna Tromsø. Ve své hudbě 
kombinuje vlivy UK garage, klasického techna a 

housu. Jeho poslední EP Submarine vyšlo na 
důležitém mnichovském labelu Permanent 
Vacation. Spolu s ním v Brně vystoupí i Roman 

Přikryl a Petra Hermanová z formace 

Fiordmoss. 

 

ADA DJ SET (DE) 

Zpěvačka a hudebnice Ada svým debutovým 

albem Blondie (Areal, 2004) uspěla po celém 
světě a sklidila pozitivní kritiky od časopisu 
De:Bug až po The New York Times. Její další 
album Meine zarten Pfoten (2011) vydal DJ 

Koze na svém labelu Pampa Records. Je 

známá i z mnohých kolaborací  a její remixy 

vyšly na respektovaných labelech jako Areal, 
Kompakt nebo Domino. 

 

CLICK JOE + PSJ (CZ) 

Zástupci brněnského uskupení a klubovky 
Muah!. Click Joe aka Pepi von Sklenick aka 

Disco Møreti a PSJ aka „hraje jako bůh“. 
Electronica/minimal/house/techno. 

 

Von Spar feat. Ada | Boska Live | Ada DJ set 

| Click Joe + PSJ 

30. zá í 2015 | 20:00 

Brno | Kabinet Múz 

 

Boska | Workshop zamě ený na zvukový 
design 

29. zá í 2015 

Brno | PRAHA/Fórum pro architekturu a 

média  



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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