Brno, 24. 2. 2016 | Průběžný festival Itch
My Ha Ha Ha je rozkročen do všech
směrů, jeden z nich vymezují zajímaví
hudebníci na začátku tvůrčí dráhy. Právě
tak, ale též poukázáním na obdivuhodnou
vyspělost, lze charakterizovat dosavadní
tvorbu slovenského producenta Whitheho
a ruského hudebníka, který dal své
sugestivní melancholické hudbě
atmosféricky výstižnou hlavičku
Fjordwalker.
Jejich společný koncert v Kabinetu Múz
doplní domácí duo Člověk pokrokový.

ČLOVĚK POKROKOVÝ • CZ
Bonus (aka Martin Tvrdý) + Mary C = Člověk
pokrokový. Spojení oceňovaného
alternativního rappera a výrazné DJské
osobnosti rozšiřuje šíři aktivit obou
jmenovaných. Tradiční hiphopová konstelace
dává vzniknout velmi současné, atmosférické
hudbě, známé Bonusovy skladby nabývají
zcela jiné kontury, které Mary C naživo
remixuje. To vše za doprovodu původních
vizuálů.

WHITHE • SK
Mladý slovenský producent Samuel Škoda
možná ponouká k přirovnáním k Burialovi
anebo producentovi, který si říká Volor Flex,
jeho hudba je ale díky své velmi intimní
náladě především jedinečná. Whithe vytváří
zasněné skladby, které odrážejí nadčasové
pocity, ale zní velmi současně. Emotivní
doprovod k hudbě nočního města i mlžné
krajiny.

Whithe | Fjordwalker | Člověk pokrokový
2. 3. 2016 | Kabinet MÚZ, Sukova 4, Brno

https://soundcloud.com/whithe-sam
FJORDWALKER • RU
Hrál spolu s Arms and Sleepers i
Maybeshewill a označuje se za věčného
cestovatele. Mladý ruský elektronický
hudebník Alex Polianin se pohybuje na
hranicích ambientu, downtempa a taneční
hudby a vykresluje křehké, příjemné a mysl
jitřící obrazy scenérií, jejichž úchvatný chlad
nutí k objetí.
https://www.facebook.com/fjordwalker/

http://martintvrdy.tumblr.com/

http://kabinetmuz.cz/
fb event:
https://www.facebook.com/events/4289938
73961171/
předprodej (100 CZK):
https://www.smsticket.cz/vstupenky/6376imhhh-whithe-fjordwalker

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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