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CABARET VOLTAIRE (UK), DANIEL MILLER (Mute/London), HUJO (USA), 
FIORDMOSS (CZ/NO) a další 

 
Brno, 18. 2. 2016 | Průběžný showcase festival Itch My Ha Ha Ha, který do Brna od 
září 2015 přivezl desítky koncertů, přednášek i workshopů, ukončí svoji koncertní 
část 18. března 2016 v klubu Fléda.  
Pozvání do Brna přijali dvě zásadní osobnosti světové elektronické hudby – Richard 
H. Kirk, zakládající člen jedné z nejvlivnějších hudebních formací Cabaret Voltaire, a 
zakladatel hudebního labelu Mute, Daniel Miller. Kromě nich ve Flédě vystoupí i 
američtí HuJo nebo česko-norský hudební projekt Fiordmoss, působící v Berlíně.  
 
Cabaret Voltaire (UK) je jedna z nejvlivnějších kapel experimentální, industriální či 
postpunkové scény všech dob. Vznikli v roce 1973 v Sheffieldu a ve společnosti Throbbing 
Gristle, Clock DVA či Human League předběhli svou dobu a posunuli hranice taneční 
hudby i plnokrevné avantgardy. U kormidla současných Cabaret Voltaire zůstal zakládající 
člen Richard H. Kirk, který v Sheffieldu skládá dodnes a odmítá ke kapele přistupovat s 
jakoukoliv nostalgií. Jde o sporadicky koncertující projekt a vystoupení na Flédě bude 
prvním a jediným v České republice.  
 
Do Brna přijede též Daniel Miller (UK), zakladatel labelu Mute, který vedle jiných objevil 
kapelu Depeche Mode a dnes zastupuje tak rozdílné umělce jako jsou venezuelský 
producent Arca, ikoničtí Swans nebo ostrovní legendy Erasure a New Order. Coby DJ si 
dával dlouhé roky pauzu, která ale skončila vystoupením v legendárním berlínském klubu 
Berghain. Od té doby hrál na festivalech Sonar či Electron. Den před koncertem se Miller 
zúčastní diskusního panelu v klubu Kabinet MÚZ.  
 
Na Flédě zahrají i chicagští muzikanti experimentující pod hlavičkou HuJo (US). V jejich 
hudbě lze najít jak stopy analogového zvuku Cabaret Voltaire, tak vlivy chicagského 
houseu a jukeu. Místní a norskou scénu zastoupí Fiordmoss (CZ/NO) – čtyřčlenná kapela 
usazená v Berlíně představí svojí dlouho očekávanou desku, jíž naváže na úspěšná 
atmosférická EP.  
 

Detailnější profily účinkujících najdete níže. 
 
Festival Itch My Ha Ha Ha je dnes společným projektem klubů Kabinet MÚZ a PRAHA a 
navazuje na stejnojmennou klubovou akci, kterou rozšiřuje o workshopy, přednášky a 
diskuze na aktuální hudební témata se zahraničními odborníky a hosty. „Klubovka“ Itch 
My Ha Ha Ha začínala v roce 2004 na Flédě, proto její dramaturgy těší, že se poslední 
festivalové koncerty konají právě zde. 
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ZÁKLADNÍ INFO O FESTIVALU  
 
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.  
 
Dramaturgové festivalu: Prokop Holoubek, Tomáš Kelar, Barbora Šedivá, Zdenek Tomášek 
Grafický design: The Rodina (Tereza Rullerová & Vít Ruller) 
Spolupráce: Jonáš Kucharský, Tereza Kalábová, Ladislav Mirvald, Matyáš Dlab, Soňa 
Borodáčová, Radim Zbranek (Cow House Production) a další 
 
HLAVNÍ PARTNER A PODPORA  
 
Projekt je realizován v rámci programu CZ06 „Kulturní dědictví  
a současné umění“  financovaného zeměmi Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) – Islandem, Lichtenštejnskem  
a Norskem. 
 
DALŠÍ PARTNEŘI A PODPORA  
 
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, Radim Zbranek – Cow House Production a další  
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 
ČRo Wave, Full Moon, A2, His Voice, Brno – Město hudby, Aardvark, Full Moon Zine, Alter 
Echo a Frontman 
 
KONTAKT – PRESS  
Viktor Palák 
+420 777 87 25 25 
pr@imhhh.cz 
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PROFILY ÚČINKUJÍCÍCH 
 
CABARET VOLTAIRE • UK 

Jedna z nejvlivnějších kapel experimentální, industriální či postpunkové scény všech dob. Vznikli v 

roce 1973 v Sheffieldu a ve společnosti Throbbing Gristle, Clock DVA či Human League předběhli 

svou dobu a posunuli hranice taneční hudby i plnokrevné avantgardy. U kormidla současných 

Cabaret Voltaire zůstal zakládající člen Richard H Kirk, který v Sheffieldu skládá dodnes a odmítá 

ke kapele přistupovat s jakoukoliv nostalgií. Cabaret Voltaire tak působí stejně čerstvě jako 

kdykoliv předtím. 

 

DANIEL MILLER • Mute/London  

Do historie se zapsal jako zakladatel londýnského labelu Mute, který se od roku 1978, kdy na něm 

vyšel sedmipalcový singl Millerova projektu The Normal, rozrostl v jeden z nejzajímavějších 

světových vydavatelství, kde nedávno vyšly nové desky Carter Tutti Void, Arcy i New Order, a které 

setrvává pod zakladatelovým pečlivým dozorem. Coby DJ si dával dlouhé roky pauzu, která ale 

skončila vystoupením v legendárním berlínském klubu Berghain. Od té doby se Millerovy DJské 

techno sety představily na festivalu Sonar či Electron. 

 

HUJO • US  

Hunter Husar a Josh Johannpeter spolu začínali v dnes už zaniklé kapele Mahjongg, nyní 

chicagští muzikanti experimentují pod hlavičkou Hujo. V jejich hudbě lze najít jak stopy 

analogového zvuku Cabaret Voltaire, tak vlivy chicagského houseu a jukeu. Nekompromisnost 

jejich elektrizující vize taneční hudby obzvláště vynikne naživo. Bicí, syntezátory, exotika. 

 

FIORDMOSS • CZ/NO 

Začátky Fiordmoss vedou na brněnskou Fakultu výtvarných umění, odkud se ale mimo jiné přes 

vítězství v kategorii Objev roku cen Vinyla, ale i díky silnému důrazu na vizuální vyjádření 

vypracovali v jednu z nejsledovanějších domácích kapel. Původně elektrofolkové duo, nyní 

čtyřčlenná kapela usazená v Berlíně připravuje dlouho očekávanou desku, jíž naváže na úspěšná 

atmosférická EP. 


