
Dragabanda Fúze lidovek z celého 
světa, především z Čech, Bosny a Irska.
Kočičí hra Alternativně folková skupina, jejíž 
hudbu dělá charakteristickou především 
zvuk harmoniky.

Vašek Koubek
Samorost, který je pevně zakořeněn v našich 
srdcích. Je nejen výtečným hráčem na ako-
rdeon, ale i nezapomenutelným vypravěčem. 
Jeho písně jsou jako život.  Hořkosladké.
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Telč

Honzíkova cesta Směsice folku s pár 
kapkami inspirace ze světové tradiční hudby. 
Latinsko-americké, africké a romské.

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, bombard, 
whistle a didjeridoo. Jeho hlasové schopnosti 
jsou vynikající a výrazem vám připomene 
legendárního Alana Stivella.

Taboo je pražský městský folk, který 
je cítit ohněm trampského písničkaření,  
ale i kouřem cigaret z rock klubů a vůní kávy 
z jazzových kaváren.

I když Jan Hrubý začínal jako rocker, nezapře 
v sobě zájem o hudbu „severozápadu“. Muz-
ika 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 ako-
rdeon Rudy Hálka a hoboj Jana Koláře.

Jan Hrubý a Kukulín

Jan Hrubý a Kukulín

Janet Robin a November 2nd
Fenomenální americká zpěvačka 
a kytaristka. Písničkářka tělem i duší. 
Koncertovala a nahrávala například 

s Meredith Brooks, Melissou Etheridge,  
či Michelle Shocked. Na tuzemské turné 
se vydala s českými November 2nd, kteří  
od svého debutu sklízejí samou chválu po 
celém světě. Jejich styl je mix blues, funky, 
rocku a amerického písničkářství. 

Lenka Dusilová
Lenka Dusilová je jednou z hybných sil na 
současné české hudební scéně. Ve své tvorbě 
se dostala od folkového písničkaření až  
k jazzem nasycené alternativě.

Sliotar
Nefalšovaná irská tradiční muzika. Od jigů po 
reely. Od buzuki po whistles. Taneční a silně 
emotivní záležitost. Večer zahrají na zámku  
a pak po zbytek noci v Nocturnu.

Hlavní hvězda večera

Na zámeckém nádvoří se setkaly dvě legendy. Jedna folková a druhá rocková. 
Jedna hrající citlivé písničky a druhá tvrdé songy. Žalman a Aleš Brichta. 

Žalman Aleš Brichta


