
Ať už jejich písně duní v rockovém, indus-
triálním či elektrotanečním aranžmá, vždy 
je rozpoznáte podle charakteristického 
ženského zpěvu. „Elfským zpěvačkám“ tvoří 
doprovodnou kapelu vynikající hráči na 
harmoniku, housle, flétny, řecké bozouki 
a skandinávské jouhikko a nyckelharfu, 
které kombinují s elektrikou, baskytarou  
či saxofonem.
Jejich poslední album Miero obsahuje písně, 
které doprovázejí divadelní provedení 
Tolkienovy ságy Pán prstenů, které mělo 
v červnu premiéru v londýnském Theatre 
Royal Drury Lane.

KOA
Kapela, se kterou zpívala Zuzana Na-
varová. Hudba silná jako bušící srdce,  

s poeticky krásnými texty a vlivy latinsko- 
americké muziky. 

Bára Hrzánová & Condurango
Kvarteto hrající původní akustickou 

hudbu vycházející z latinských, budějovických 
a proseckých rytmů. V ranných dobách 
vzdáleně připomínají Marsyas či Nerez.

Divadlo Neslyším - Pojď do mého světa
Jak zní ticho? Jak se rozezvučí pohyb? 
Jak zpívají mé ruce? Rozumím světu 

očima? Porozumí svět mně?
Pozvání do zvláštního světa Neslyšících. Pokus 
o reflexi jejich citlivosti k vizuálním podnětům 
i schopnosti vizuální komunikace. A také roz-
vzpomínání na dětské zážitky, které zůstávají 
naším vnitřním pokladem po celý život. Živý 
hudební doprovod obstárává perkusionista  
a hudební skladatel Zdeněk Kluka z Čankišou 
a violloncellistka Dorota Barová z Tara Fuki.

sobota 11. srpna neděle 12. srpna
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tiskneme díky

Divadlo Neslyším v popředí Dorota BarováHappy& 
Do rockovějšího kabátu převlečená pražská 
folková skupina Skoro.

Traband
Česká skapunková dechovka inspirovaná 
Balkánem. Tentokráte ovšem v poněkud 
komornějším pojetí, než jak je znáte.

Hromosvod
Pražská folkrocková skupina, která dělá 
hudbu zajímavě, pestře a nově. Jsou melan-
cholicky veselí.

Včera se nad námi nebesa jak zázrakem slitovala a ze zamračené oblohy nespadla 
ani kapka deště. Nádvoří zámku ovládly dvě legendy české hudební scény. Písničkář 
Vladimír Merta a nedávno šedesátiletý Vladimír Mišík.

Vladimír Merta Vladimír Mišík  Jaroslav Olin Nejezchleba

18:00

Värttinä
Nejslavnější hvězda letošního festivalu! Värt-
tinä proslula po celém světě především svou 
netradiční interpretací finských lidových 
písní. 


