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Bran

Vznikl v Praze při náhodném setkání
hudebníků z Bretaně, Čech, Irska a
Austrálie. Frontman Branu Dewi Pajot, který se narodil v Bretani na konci světa,
hraje bravurně na klarinet, irský bombard,
whistle a didjeridoo. Jeho hlasové schopnosti jsou vynikající a výrazem vám připomene
legendárního Alana Stivella.

Jan Hrubý a Kukulín

Oprava hudebních
nástrojů
Za je jemnocitný kytarový mix
folku a slovenských lidovek,
doplněný basou a akordeonem.
Přelet M.S. Aranžmá písní Přeletu M.S.
je založené především na vokálech doplněných
kytarou. V repertoáru mají písně své, převzaté
i lidové. Zazpívají i večer na nádvoří.
Žalman & spol.

Nenapodobitelný zpěvák, kytarový mág a romantický bard.
Nestor českého folku a nepopiratelná legenda české hudební
scény. Tak bývá nazýván Pavel Lohonka „Žalman“, přední člen
uskupení Žalman & spol., které i po dvaceti letech stále slaví
úspěchy po celé republice.

Aleš Brichta

I letos si Žalman na své vystoupení přizval zvláštního
hosta a to zakladatele legendárních rockerů Arakain
a všestranného hudebníka
Aleše Brichtu.

Honza Spálený & A.S.P.M.

Amatérské sdružení profesionálních muzikantů je přesný a výstižný
název kapely, která obklopuje Jana
Spáleného, kterému se přezdívá „tatínek
jedné z živých podob českého blues“.
Žánrově zvuk na pomezí jazzu, blues
a vážné hudby.

Až do pátku budete mít
možnost dát si všechny
svoje kytary, housle,
violy, mandolíny, basy a
violoncella dát opravit
od profesionálů. Chebská Integrovaná střední
houslařská škola a
STRUNAL CZ a.s. Luby
zajišťují zdarma opravy
strunných hudebních
nástrojů v místní ZUŠ.

Taboo je pražský městský folk, který je

I když Jan Hrubý začínal jako
rocker, neza-pře v sobě zájem
o hudbu „severozápadu“. Muzika Kukulína vychází z keltských kořenů
a mnohé z jejich singlů jsou obsahově
i stylově inspirovány literární tvorbou J.R.R.
Tolkiena. Kromě houslí můžete slyšet akordeon Rudy Hálka a hoboj Jana Koláře.

cítit ohněm trampského písničkaření,
ale i kouřem cigaret z rock klubů a vůní kávy
Vašek Koubek
z jazzových kaváren.
Samorost, který je pevně zakořeněn v našich
srdcích. Je nejen výtečným hráčem na akoHonzíkova cesta Směsice folku s pár
kapkami inspirace ze světové tradiční hudby. rdeon, ale i nezapomenutelným vypravěčem.
Jeho písně jsou jako život. Hořkosladké.
Latinsko-americké, africké a romské.

Sportovní dílna

Dnes ráno se do Telče konečně vrací sportovní
dílna. Pro Vás všechny, kteří jste již znaveni
námahou spojenou s užíváním si festivalu a
potřebujete si odpočinout u nějakého sportu. chystáme všemožné i netradiční druhy
sportů. Od klasického fotbalu, přes florbal a
frisbee až po golf. Pro více informací o místě
a času konání se ptejte na festivalových informacích, nebo některého z pořadatelů,
kteří už od pohledu vypadají sportovně.

