Meddelande 11.3.2014

Club IHME: DJ Maurice Fulton, MU och Haunted by Hallucinations
Årets Club IHME-program har planerats av Jimi Tenor och Nicole Willis. Club IHME kombinerar olika
musikstilar och avslutar lördag kväll 5.4 på IHME-dagarna genom att förvandla Festsalen i Gamla
studenthuset till dansgolv.
Specialgäster är DJ Maurice Fulton från USA och japanska elektropunkartisten Mutsumi Kanamori alias MU
från Sheffield. Maurice Fulton inledde karriären redan på 1980-talet i bandet Basement Boys
livesammansättning i Baltimore. Han var en av de populäraste producenterna och remixarna av
undergroundhouse på 1990-talet. MU uppträder första gången i Finland och är känd för sin originella och
aggressiva sångstil runt om i världen. MU har gett ut tre skivor och uppträder ensam. MU:s mest kända fans
är Björk och Peaches. Kvällen avslutas med Helsingforsbandet Haunted by Hallucinations, som gav ut sitt
debutalbum i februari. Bandets psykedeliska grepp har jämförts med Earth och Electric Wizard. Bandets
ledargestalt Pete Toikkanen ingick också i The Soul Investigators originalsammansättning.
Club IHME lördag 5.4 kl. 22–02 på Gamla studenthuset. Under pauserna spelar DJ Tenor och Willis på Café
Vanha. Åldersgräns 18 år. Fritt inträde!
Se hela Club IHME:s och IHME-dagarnas program här.
Ytterligare information:
Om Club IHME: Jimi Tenor, jimi@sahkorecordings.com
Om Festivalen för samtidskonst IHME: Verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn
045 1240096

Pressmaterial och bilder finns på adressen:
www.ihmefestival.fi > Medialle
Be om användar-ID och lösenord av assistent Vappu Tainio,
vappu.tainio@ihmefestival.fi, tfn 045 632 6267
Festivalen för samtidskonst IHME / Konststiftelsen Pro Arte
Konststiftelsen Pro Arte främjar konsten som en viktig del av människornas liv och vardag i ett
demokratiskt samhälle. Syftet med stiftelsen är att främja bildkonstens ställning och synlighet
samt utveckla dess relationer med och tillgänglighet för allmänheten. Stiftelsen verkar
internationellt och riktar sig till alla kulturintresserade personer. Stiftelsen producerar den årliga
festivalen för samtidskonst IHME som omfattar ett konstverk i det offentliga rummet av en
utvald konstnär samt diskussion och projekt i konstfostran i anslutning till konstverket.

