
Brno, 9. 10. 2015 | Den poté, co se do Brna 

vrátí Young Fathers, nabídne průběžný 
showcase festival Itch My Ha Ha Ha v rámci 

šestého letošního koncertu vystoupení dvou 

experimentujících těles, které jsou s to 

posunout diváka na jiné roviny vnímání 

(hudby). 

 

BERGLJOT (NO/CZ)  

http://bergljotmusic.com/  

Začalo to akustickým jazzovým souborem 
Vojtěch Procházka Trio a jeho interpretacemi 

skladeb Ornettea Colemana a dalších, 

pokračovalo změnou názvu na Bergljot, pod 
kterým se k jazzmanovi a improvizátorovi 

Procházkovi – jinak členovi spolků Vertigo 
anebo Sato-San To – přidali dva norští 
hudebníci a zvuk se přesunul k free jazzu, do 

něhož záhy zasáhla i elektronika. 

Jejich hudba si říká o nálepku minimalismu, ta 
ale nedává zadost imponující bohatosti zvuku a 

spletitosti nápadů, které jejich hudbu vystihují 
především. Komplexní hudba a celková estetika 

Bergljot vyniká ještě více naživo; jejich koncerty 

jsou průrazné, ale zároveň dokážou zklidnit 
mysl. 

 

Vojtěch Procházka – klavír, syntezátory, 

elektronika, Adrian Myhr – basa, kontrabas, 

Tore Sandbakken – bicí, perkuse  

 

 

 

MURAL (NO/AU) 

http://www.mural.no/  

Kdyby bylo překračování hranic žánrem, 
norsko-australský ansámbl Mural by byl jeho 

čelním představitelem. Trio zkušených 
hudebníků a improvizátorů vytváří hudbu stejně 
tak povzbudivou jako temnou. „Chytlavé a 

dechberoucí,“ napsal o nich prestižní hudební 
magazín The Wire. 

Australsko-norská kapela aktuálně koncertuje 
na podporu 3CD „Tempo“, která nedávno vydal 
norský label Sofa. Základem alba je 

čtyřhodinové vystoupení kapely v houstonské 

Rothko Chapel, které dopadlo tak dobře, že se 
ho Mural rozhodli vydat. Nejen recenze alba 

jsou důkazem, že hudba tohoto tria dokáže 
dávat bezpočet záminek, proč a jak 
zapomenout na plynutí času. 
 

Jim Denley – dechové nástroje, Kim Myhr – 

kytara, Ingar Zach – perkuse 

 

Bergljot | Mural 

14. íjna 2015 | 20:00 

Brno | PRAHA / Fórum pro architekturu a 

média 

 

http://bergljotmusic.com/
http://www.mural.no/


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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