
Na včerejší koncert jsem šel s trochou strachu v srdci. Bál 
jsem se, že nebude kvalitní zvuk. Bál jsem se, že přijde tolik 
lidí, že se tam stěží budou moci hnout. Bál jsem se, že úspěch 
filmu Once a písně Falling Slowly změnil Markétu a Glena tak, 
že už to nebude jako dřív. Jenomže jen po několika málo pís-
ních jsem zjistil, že všechny moje obavy byly naprosto liché. 
Hned s první písní, kterou Glen zahrál akusticky před pódiem, 
se na zámku vytvořila nádherná atmosféra. Když jsem se pak 
v první řadě podíval do tváří stovek lidí, viděl jsem jen čistou 
radost. Na pódiu se také objevilo několik neobvyklých hostů. 
Dvě písně zahrála a zazpívala Zuzana Irglová, několikrát se ke 
Glenovi přidal písničkář Mark Geary a na poslední set písní 
přišel mysteriózní a čarovný pianista Liam, který hrál na 
piano takovým způsobem, že jsem jen zůstal stát s otevřenými 

ústy. Bohužel konec 
se už nezadržitelně 
blížil. Telčské publi-
kum si zasloužilo tolik 
přídavků, že už ani nevím, kolik jich bylo. Byl to krásný a neza-
pomenutelný zážitek. Doufám, že se k nám Markéta s Glenem 
zase vrátí. Vojta

Včerejší noc ve sklepě po skončení Nocturna byla zatím ta 
nejroztančenější, nejrozehranější a nejrozpitější, přestože se jí 
někdo pokoušel Sabotovat! Glen zpíval s Petrem z jihlavského 
blázince největší vály a Markéta valašskou krev taky nezapře, 
odcházeli s námi kolem sedmé ranní. Pan kastelán Norek nás 
pak cestou kolem zámku překřtil na Nezmary!

Jarret
Jarret se za dlouhou dobu své existence propraco-
val až ke špičkám české folkrockové scény. Už při 
založení nacházeli inspiraci ve hvězdách jako Bob 
Dylan nebo Sheryll Crow. Postupně se vzdaloval 
čistému folkovému projevu a přimíchával do své 

tvorby další a další styly. Jejich texty nejsou ani 
cíleným útokem na bránici, ani třeba politické, 
přesto jistě leckoho zaujmou.
Hradišťan
Známá česká cimbálová skupinas nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním rep-
ertoárem, jehož inspirací se stal tradiční folklór. 
Vznikla před více než půlstoletím v Uherském 
Hradišti a pusunula měřítka chápání folklóru  
do volného předvádění hudebních a tanečních 
čísel k propracovanějším kompozicím. 

Disneyband
Disneyband se loni po krátké odmlce znovu vrátil 
na pódia a letní scény v mírně rozšířeném vydání. 
Na kocouří scéně se tedy zítra můžete těšit na 
tradiční folkové písničky.

Trojka Zuzany Homolovej
Členové tohoto slovenského hudebního ses-
kupení kladou důraz na koncentrovaný výraz 
písní a starých příběhů. Jejich produkce vytváří 
atmosféru výjimečnosti a provokuje nonverbální 
komunikaci s publikem. Můžeme se tedy jistě těšit 
na velmi zvláštní večer.
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DNES NA NÁDVOŘÍ Jiří Bílý, Michal Prokop a Framus Five

PÁTEK 1.8 .

NOCTURNO Žamboši a Lucie Redlová 
Vsetínské čerstvě oddané duo Žamboši dnes chystá nevídanou novinku - svatební nocturno! Nenech-
te si ujít dnešní výjimečný večer v nocturnu s koláčky a hostem, písničkářkou Lucií Redlovou.

Tip na výlet
1. a 2. srpna od půl deváté budou na nedalekém 
hradě Roštejně noční prohlídky. Objednávejte  
na tel. 567 243 738 nebo rostejn@cmail.cz.  
2. a 3. jsou přes den také divadelní prohlídky 
“Výlety pana Čeňka po kraji Vysočina“ vedené 
chomutovským divadlem.

Sportovní dílny
Zítra ve 13:00 si díky příznivému počasí zahra-
jem vodní póloflorbal na zimáku! (Kdyby bylo 
hezky, tak plochu narolbujem) V sobotu je na 
programu velký volejbalový turnaj.

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 pedigu anebo něco z leptaného skla. Zítra konečně přibyde slibovaná trampolína - skákačka!

VČERA NA NÁDVOŘÍ


