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Písničky z mraků

Znáte klasické telčské úsloví, které praví,
že když prší, děláme, že neprší? No teď už
vlastně ano. Včera nám ale došlo, že i déšť
má svůj půvab. Pohádka se kvůli němu přesunula do průjezdu na štábu a i když vevnitř
byla hlava na hlavě, atmosféra byla nádherná a s kejklířem všechno dobře dopadlo.
Na Kocouří scéně nakonec nepršelo a X-tet
mohl svůj koncert plný spirituálů a dalších

písní různorodých žánrů dozpívat bez problémů až do
konce, kdy už se jeho část musela přesunout na zámecké nádvoří, protože zpívají i v Antikvartetu. Ten navázal klasickými písněmi i překvapivými verzemi různých
skladeb pro vícehlasy i osobitým humorem Dušana Vančury. A aby toho nebylo málo, po Antikvartetu začal hrát
Hradišťan. Stále nevíme, jestli má smysl včerejší koncert
ve Zpravodaji popisovat; kdo tam nebyl, nepochopí,
kdo na nádvoří byl, určitě si velmi živě pamatuje promyšlenou smršť písní spojujících krásu českých lidovek
s mnoha dalšími žánry, zpívající publikum a dešťovou
kalamitu, která nám opět ukázala, že kvůli některým
koncertům se vyplatí trošku zmoknout, a že občasně vypadávající aparatura a světla nikomu, kdo miluje muziku, nezabrání v hraní. No a abychom mohli celý včerejší
den pořádně vstřebat, vyrazili jsme na koncert Nemuer.
Meditativní folk, temný jako káva redaktorů Zpravodaje, DNES
zněl v komorní atmosféře zámeckou Konírnou a připravil nás na nevyhnutelně se blížící večer. Druidi z Iteru si
nedělají servítky a náš velmi sluníčkářský festival okořenili pořádně temnou muzikou, kterou jsme už někteří
potřebovali jako sůl!
Divadlo Kejklíř - Tři zlaté vlasy děda vševěda
Bylo – nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po
lesích za zvěří. Jednou se taky pustil daleko za jelenem a zabloudil... Že to odněkud znáte? Jak by ne! Lidové pohádky
nás přeci provázejí od malička a odjakživa. Vyprávějí totiž
o tom nejdůležitějším: o osudu, pokoře a odvaze, o životě a smrti, a taky o lásce, která je tou největší odměnou.

Nevermore & Kosmonaut
Never more znamená v češtině nikdy víc. My si
ale tuto kapelu zveme od roku 2013 už každý rok
a nehodláme s tím přestat! Akusticky rocková
formace soustředěná kolem Michala Šimíčka
(na internetu známého coby Kosmonaut) nám
pokaždé rozehraje Kocouří scénu a krásně nás
naladí na zbytek dne. Nasedněme tedy na Kocouří pódium, začíná cesta mezi planetami!
Ivan Hlas trio

Vladimír Mišík & Etc.
Vladimír Mišík a jeho „atakdále“ mají zase
trochu jiný přístup. Dřevní muziku vystřídají
promyšlené aranže české muzikantské špičky,
dynamická i jemná hudba spojená s dnes už klasickými texty a jedinečnou choreografií (takzvaný dvojitý podup v jedné z písní Etc. si zapamatujete na celý život). Koncert Vladimíra Mišíka
a Etc. má vždycky svojí specifickou atmosféru,
kterou nejde slovy popsat, vyvolává husí kůži
a vždy nás naladí na zvlášně melancholicko/
veselou náladu, nabije energií a probudí v každém to něco, co umí najít a rozeznít jedině Mišík
s étécéčkama…

Dnešní koncert na nádvoří pořadatelé zoufale očekávají. Několik z nich (jmenovitě ten s kytarou, ten
s kytarou s nálepkama a ten s o něco lepší kytarou)
ztratilo během prvních dnů festivalu hlas. Naštěstí
nám ho přiveze trio protřelých muzikantů, jejichž
písničky zní snad denně telčským podloubím. Můžeme se tedy těšit na klasické rock’n’rollové hitovky,
hippiesácké písně a rozjetý večírek. Ivan Hlas trio
nám pravidelně dokazuje, že v jednoduchosti je krása a že je třeba vždycky hrát až na dřeň, zpívat, tancovat, smát se… a žít!

Rendez-fou
Setkání bláznů. To znamená do češtiny přeložené Rendez-fou a lepší titul jsme si pro Prázdniny v Telči
vybrat nemohli. Ale naštěstí jsou to blázni klidní a Telče znalí, čeká nás tedy pohodový večer s folkem
a jazzíkem, jemné i řízné hraní, texty ze života i poletující někde daleko nad našimi hlavami a komorní
atmosférka, která k Nocturnu patří. Donc allons-y, fous!
ZÍTRA
DRBY Wáchýn má docela obávaný hlasový
Divadlo KOŇMO
a žánrový rozsah. Je schopen zpívat
Jak šlo vejce na vandr
cokoliv od Hit the road, Jack až po Nas ne dogonyat od Tatu. Andrej mu závidí jeho harém.
ATELIÉR
V našem telčském týmu se už několikrát stalo,
že bylo víc pořadatelů Horníků než Kolářů.
Kdo by to byl řekl, že na největší zmrzlinu
v Telči se chodí do výčepu ke Kozlovi.
DÍLNY

AG FLEK
Bratři EBENOVÉ
JAK CHCEŠ

STŘEDA
28. ČERVENCE

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit naše festivalové dílny. Máme v nabídce
malování na sklo a můžete také vyrobit přáníčka z hvězdiček.
15.00 pohádka v parku

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

