
Nestíháme
Folkové kytarové duo z Prahy a Nelahozevsi. Oba 
se podílejí na tvorbě textů a charakterizují svojí 
tvorbu jako nevážně romantickou a vážně vesel-
ou. Od půl jedenácté ve sklepním nocturnu.

Tamaral hrají a zpívají autorské písně, 
které si od folku tu a tam odskakují  
k jazzu nebo blues.

Epy De Mye Vítězové letošní Zahrady. Čistě akus-
tická a přesto výjimečně nápaditá muzika.

Naďa Urbánková a Bokomara
Naďa Urbánková, legenda české pop scény,  
zpěvačka v divadle Semafor a pětinásobná vítězka 
Zlatého slavíka. Před rokem se vrátila na scénu  
v doprovodu Bokomary Luboše Javůrka.

Marien Staví na souzvuku tří zvukově rozdíl-
ných akustických kytar a pětihlasém sboru  

s výrazným dívčím altem.

Justin Lavash
Britský kytarista, který začínal jako kabaretní 
hráč na trajektu do Doveru. Před lety přestal hrát 
vypalovačky a začal s vlastní tvorbou. Jeho styl se 
pohybuje od jazzu přes gospel až po blues.

Dle jejich vlastních skromných slov tři základní barvy českého folku - Slávek Janoušek, Jaroslav Sam-
son Lenk a Vlasta Redl, nám večer na nádvoří ukáží, jakou barvu dnes na hudební paletě namíchají.

Do větru
Hrají folkrock s výraznými prvky jazzu a latinskoa-
merické hudby.
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Včera jsme si konečně po týdnu válení dali trochu do těla na Běhu Terryho Foxe. Přišlo 
několik set lidí a vybrala se pěkná sumička kolem patnácti tisíc korun. Na zámku zahráli 
s Mikim Ryvolou Nezmaři, na které jsme opět vymysleli překvapení - Golema!

Běh Terryho Foxe První cena běhu kolem nádvoří

Fleret a Jarmila Šuláková
Typickým znakem Fleretu jsou jejich lidové 
kořeny, které nechávají při muzicírování drát se 
na povrch skrz hutný základ rocku. Jako stálý host  

Taneční dílna
Zítra ve dvě hodiny v parku budete moci navštívit 
taneční hodiny slečen Klárky a Páji, všichni jsou 
vítáni! Více informací v zítřejším vydání. 

Jiří Plocek a Jitka Šuranská
Hudecká úderka – dvojice akusticky kou-
zlí s houslovým odkazem nejen moravských 
primášů. Starobylé moravské balady zní  
v Jitčině podání jako svěží vánek nad rozkvetlou 
loukou tradice.

Cindži Renta
Dechberoucí, nezastavitelná, kameny drtící, 
ujíždějící, napumpovaná, rozjetá a valící se krum-
lovská romská jízda zítra ve sklepě!

s nimi vystupuje 
královna našich 
lidových písní - 
zpěvačka Jarmila 
Šuláková.


