Program festivalu Brno ZOOM 2006


09/10/2006 – pondělí
Café Alfa
18:00- Jan Kremláček – vernisáž
Dům pánů z Kunštátu
20:00- Zahájení festivalu (Jan Kremláček - performance, Ombea – vernisáž)
Kabinet Múz
22:00- Konzum - promítání filmu (vstup zdarma!)

10/10/2006 – úterý
Kabinet múz
17:00- Circulation - představení VJského software Zdena Hlinky
18:00 - Processing - prezentace Jana Kremláčka a jeho projektů na poli processingu.
19:00 - Fijuu2 - vizuálně hudební nástroj - prezentace s ukázkami
Mersey
19:00- Demoparty - vyhlášení democompa a projekce výběru Best of Scene 2006 a profilu demoskupiny MovSD
21:00 - Nova Viator - pure data vjing - přednáška a DVJ set

11/10/2006 – středa
Kabinet múz
17:00- Mary Budimir - přednáška o tvorbě elektornické hudby
18:00 - Mimo.tv - projekce animovaného filmu Alenka a krátkých filmů z dílny trojice audiovizuálních umělců
21:00 - Neuland - mezinárodní (česko-německo-holandský) audiovizuální projekt na pomezí poezie, hudby, rapu a zvláštních vizuálů
Mersey
19:00- Burnstation - prezentace a představení mezinárodní skupiny šířící open-source hudbu
21:00 - SQJ vs. Spoon + Funk Halen - crossplatformová VJ battle - Gameboy vs. Apple s doprovodným electro setem

12/10/2006 – čtvrtek
Kabinet múz
17:00- Machinima - projekce výběru politických a uměleckých machinim
18:00 - East lives - výběr současného rumunského videoartu (kurátor Florin Tudor)
21:00 - Deprogram - koncert pokračovatelů slavných Tribal Drift, kombinace elektronických smyček a živých instrumentů
Mersey
21:00- Burnstation+Vingerverf - set - výběr z netlabelů celého světa, hudba, kterou jinde neuslyšíte, o vizuály se postarají holandští VJs Kasper&Jeroen
Fakulta sociálních studií MU
18:00 - "Pirat" panel - diskuse nad autorskými právy, copyleftem, pirátstvím a politickém tlaku 

13/10/2006 – pátek
Kabinet múz
17:00- Anymade - výběr krátkých filmů animátorské skupiny z FaVU
18:00 - Cattleshow - filmy o "dezorientovaných ninjech, posvátném jídle, alkoholických mimozemšťanech a dětech na útěku"
19:00 - Miloš Tomić - filmy v Praze žijícícho srbského umělce
20:00 - PiratByran + Steal this film - prezentace členů aktivistické skupiny napojené na slavný torrentový server Pirate Bay doplněná dokumentárním filmem o dění kolem kontroverzního zásahu švédské policie proti "pirátům".
Mersey
21:00- Paskvil Night - 100 nejlepších videoklipů historie Paskvilu (Tonda Vorlíček tribute) + překvapení 
Fakulta sociálních studií MU
18:00- VJ panel - diskuse o VJingu, jeho významu i směrování, srovnání různých tvůrčích přístupů a metod

14/10/2006 – sobota
Kabinet múz
15:00- PukPuk - filmy a  instalace Prasečí klavír autorského dua na pomezí designu, animace, ilustrace a vjingu.
17:00 - Paskvil story - diskuse s tvůrci kultovního pořadu - proč skončil a je to skutečně definitivní?
19:00 - Scrambled Hackz - prezentace unikátního vjského projektu, který nabořuje klasické vidění autorských práv pomocí samplingu
21:00 - Scrambled Hackz Showtime - a následný set, ve kterém uvidíte praktické výstupy 

15/10/2006 – neděle
Kabinet múz
15:00 - Welcome to the Scene - novátorský webový seriál - fiktivní dokument o světě pirátů
16:00 - Respekt a nové možnosti na internetu - Adam Javůrek představí snažení tištěného média na poli blogů a podcastu
17:00 - Michal Hvorecký + VJ DFX - autorské čtení z knihy Plyš ozdobí set VJe DFX
19:00 - Machinima Live - něco mezi počítačovou hrou, natáčením filmu a divadelními skeči 

Adresy festivalových míst:
Kabinet múz, Sukova 4
Mersey, Minská 15
Dům panů z Kunštátu, Dominikánská 9
Café Alfa, Poštovská 6
Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10

Ceny lístků: 
permanentka na celý festival:	 	 499 Kč / studentské:    259 Kč
lístek na den:				 149 Kč / studentské:    99 Kč
lístek na jednotlivé akce:	             99 Kč

Předprodej: KIC, Indies, Wolf music. 
Pondělní projekce zdarma! 
Info a rezervace: gsm: 721 019 113, www.bzoom.org, info@dryco.cz


