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VČERA NA NÁDVOŘÍ Včerejší hlavní koncert byl ve znamení taneční
rytmiky a opravdu dobré nálady – skupiny Traband
a Jablkoň na hlavní scéně publikum pobavily svými
příběhy vyprávěnými vtipnými písničkami a jako
bonus přidaly jednu společnou skladbu. Někteří
odvážlivější se na nádvoří dokonce roztančili, takže
nezůstal již tradiční návštěvník Kašpík jediným
tanečníkem.
Slovensko – moldavské Pacora trio ve sklepním klubu naopak publikum zklidnilo svými komornějšími
skladbami na housle, basu a trochu netradiční, klavír
nahrazující cimbál.
A jako vždy to ve sklepě žilo až do rána – za doprovodu Ohavovy kytary se zpívalo a zpívalo...

First or last

KOCOUŘI

Tahle královéhradecká kapela jistě nejednoho
z nás překvapí – pětičlenná parta, v níž ani
jednomu z členů ještě nebylo ani osmnáct let,
letos v květnu vyhrálacelostátní kolo soutěže
Folkový kvítek na Konopišti. Zahrají vám tři
kytary, baskytara a bicí.

Kočičí hra

Trio Kočičí hra samo sebe charakterizuje jako
alternativní folk, přičemž nechávají prostor
publiku, aby si vytvořilo vlastní názor, co to
vlastně znamená. V Telči letos hrají již počtvrté
v řadě.

ČTVRTEK 31.7.
Jiří Bílý kdysi přeskočil, tedy vlastně přeletěl,
od tvrdé rockové muziky k folku, avšak rocková minulost je v jeho muzice stále znát – jeho
klidné, pomalé tempo podbarvuje měkký
hukot baskytary, jemný tep bubnů...Těšte se na
sugestivně naléhavou, muzikantsky propracovanou komorní hudbu.

Jiří Bílý

Michal Prokop & Framus five

NÁDVOŘÍ
existuje od roku 2006. Jejich hudba se pohybuje na pomezí rock – soul – blues, těšit se tak
můžeme na místy klidnou, jinde energií sršící
hudbu, která jistě všem zvedne náladu.

Současný Framus Five je vlastně již třetím
„vtělením“ této kapely – od Prokopových studií
v šedesátých letech, kdy začínala,
se dvakrát rozpadla, současný Framus Five
NOCTURNO

Lucie Redlová

Písničkářka z Valašského Meziříčí, hrající na
kytaru nebo mandolínu. Krom sólového vystupování hraje a zpívá také s kapelou Docuku.
V letošním roce by chtěla vydat první sólové
album, které by jí měl produkovat Steve Wall
z irských The Wall.

Žamboši

Vsetínské duo Žamboši ve složení Jan Žamboch
– Stanislava dnes-už-taky-Žambochová je řazeno k folku či folk-jazzu, přestože jejich tvorbu nelze
takhle přesně zaškatulkovat. Jejich písničky, které skládá výhradně Honza Žamboch, jsou často postaveny na vtipných textech a pointách. Od roku 2002 se několikrát umístili ve festivalových diváckých
anketách a zahráli si třeba se skupinou Jablkoň nebo s Martinou Trchovou.

Mark Geary a oscarové duo Markéta Irglová a Glen Hansard
NOCTURNO Anička Duchaňová - La Kantýna
DNES NA NÁDVOŘÍ

Nápad na představení La Kantýna vznikl v pětačtyřicetistupňových vedrech při popíjení Yucatánské
kaktusové vodky, a přestože scénář vznikl až skoro o rok později u nás v Čechách, žhavé mexické
slunce v něm opravdu nechybí.

Dílny v Lidušce Tvůrčí dílny na dvoře Lidušky (ZUŠ) jsou pro vás připraveny každý den
od 13:00 do 17:00. Přijďte si vyrobit smaltované šperky, malované hedvábné šátky, košíky
z pedingu anebo něco z leptaného skla.

Do restaurace U Zachariáše na horním
náměstí chodí na večeři všechny hvězdy festivalu!

