IV. ročník festivalu současné kultury, hudby a technologie Synthposium
proběhne od 24. – 27. srpna na několika moskevských scénách.
Cílem Synthposium je vzájemně propojit svět elektronické hudby, tj. producenty, hudebníky,
výrobce a návrháře hudebních nástrojů a pochopitelně nejširší veřejnost se zájmem o současné
trendy ve světě elektronické hudby. Během posledních tří ročníků na akci vystoupilo 156
účinkujících a umělců, jejichž vystoupení vidělo přes sedm tisíc návštěvníků. Festival probíhá za
podpory nejvýznamnějších brandů v oboru, stejně jako známých ruských osobností i zahraničních
médií.

PROGRAM festivalu je rozdělen do čtyř sekcí:
1. Live — noční a denní live vystoupení a koncerty
- V rámci festivalu vystoupí pionýr polské undergroundové scény Jacek Sienkiewicz, zakladatel
německého lablu Muller Records a účastník projektu Beroshima Frank Muller, Taeji Sawai z
Japonska, zástupci finského undergroundu Morphology a Biodread, dále London Modular
Alliance, Mehmet Aslan, Opuswerk a běloruský projekt z Minsku Mustelide.
- Na festivalu také bude zastoupena ruská elektronická scéna: Pinkshinyultrablast, Interchain,
BMB Spacekid, Hmot, OID, PTU, Chizh, Unbroken Dub, DZA, Bad Zu, Nikita Zabelin.
- Headlineři festivalu jsou Max Cooper (GB) a Throwing Shade (GB) - DJ, producentka a
moderátorka NTS Radio.
- Hudebního festivalového programu se zúčastní představitelé českého elektronického labelu
Nona Records: OGJ, Plast a Kadaver.
2. On Air – vzdělávací program a platforma pro diskuze

3. Expo – expozice, jež je věnována inovacím v oblasti hudebních technologií.
Za ČR se jí zúčastní projektanti elektronických hudebních nástrojů brněnské společnosti Bastl
Instruments.
4. Art – audiovizuální instalace, performance a art-objekty

KDE: Moskva
«Vinzavod» - v areálu centra proběhne hlavní část programu festivalu: koncerty, expozice, art
apod.
Adresa: 4. Syromyatnicheskiy pereulok 1, budova 6
MŠK (Moskovsskaja Škola Kino) – 24. - 25. srpna zde proběhnou vzdělávací program festivalu:
přednášky, Workshopy, prezentace apod.
Adresa: Nizhnyaya Syromyatnicheskaya ul., 10, str. 2.

KDY: 24. – 27. 8. 2017

Českou Republiku během akce představují: Ondřej Merta, Dávid Švihel a Petr Lukáš ze
společností Bastl Instruments (výrobce specializovaných hudebních nástrojů z Brna) a Nona
Records (label elektronické hudby: OGJ, Plast, Kadaver).

Akce probíhá za podpory Českého centra v Moskvě.

