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Vernisrážka
Zítra tj. 5.8. proběhne v prostoru naší milé festivalové čajovny Kuba&Pařízek (první patro štábu – DDM) slavnostní otevřená srážka vašich očí s fotografiemi Vojty Koláře. Vernisáž s živou hudbou a čajem v 16.30h! Nejen
reportážním objektivem zachycené nálady a okamihy z loňského ročníku visely do soboty 2.8. na radnici,
než je vystřídala výstava obrázků Honzy Volfa. Tímto Vojta dnes slaví krom 22. narozenin už druhou výstavu
během jediného festivalu! Přijďte se podívat na Vaše muzikantské idoly v akci!

Masky v Lidušce
Rozšířená nabídka workshopů (pletení košíků z pedigu, malování na hedvábí a leptání skla) zítra, v pátek
a sobotu naposledy!!! Plnotučná nabídka dílen (vždy 13-17h na dvoře LŠU – za výčepem Kozla) se zítra naposledy
rozrůstá o atraktivní disciplínu! Výroba obličejových masek ze sádry – během pár minut si zažijete pocit zasychajícího sádrového obvazu na tváři a za chvíli už můžete zdobit věrné kopie Vašich rysů barvami… přijďte i třeba
přihlížet při kávě či dobrém vínku (Vinové&Salloto)

DNES NA NÁDVOŘÍ Šany, Vladimír Mišík, Radim Hladík a Blue Effect
NOCTURNO Ľuboš Beňa a Matěj Ptaszek

Marien Víťa Troníček, idol nejedné z našich pořadatelek, již zítra na kocouří scéně!
Epy de Mye Je plně
vytížené akustické trio, jehož hudební nákaza se šíří rychlostí zvuku a v této době napadá zejména posluchače
Prázdnin v Telči. Na energicky trojhlasných koncertech můžete slyšet autorské písně Honzy Přesličky, roztančený
kontrabas v rukou Lucie Cíchové a Lukáše Kazíka se svými spolehlivými kytarovými vyhrávkami. Jejich vytíženost
se projevuje nejen počtem odehraných koncertů, ale v nemalé míře také nočními hudebními dýchánky do roztrhání těla. Zkuste se někdy přesvědčit například ve Sklepě, kde se odehrávají nocturna.
Grass Country Drive
a Druhá Tráva a Pavel Bobek
ÚTERÝ 5.8.
Pavel Fajt
Unikátní osobnost univerzálního bubeníka, zakladatele brněnské alternativy, můžete slyšet na zítřejším nocturnu
ve Sklepě. Je proslulý především spoluprací s naší osobitou zpěvačkou a houslistkou Ivou Bittovou (společně
nemají na kontě jen pár desek, ale i nadaného bubeníčka Toníčka, který se mj. představil v červenci s maminkou
na Folkových prázdninách v Náměšti). Pavel Fajt stál u zrodu dnes už legendárního Dunaje, v devadesátých letech
postavil kapelu Pluto a od jejího rozpuštění vystupuje sólově, nebo se čas od času objeví jako host či hostitel velice zajímavých setkání (Před časem např. běžel také pořad ČT Pavel Fajt uvádí…) – takovým zjevením pro mě byla
např. Stepanida Borisova, šamanská zpěvačka z Irkutska, kterou Pavel mistrně doprovázel. Výraznou charakteristikou jeho hry je polyrytmika, barevnost, používání bubnů nejen jako bicího nástroje ale i melodického – ladění
membrán + úhozy do ozvučených strun… vždy, když jsem Pavla slyšel hrát bylo mi jasné, že mám před sebou
technického mistra ekvilibristu, ale zároveň jsem pod vším tím dokonalým tepem a chytrým tanečním bubláním
slyšel ozvy extatické rytmiky přírodních národů a vytrvalé neklidné hledání rytmu bytí... Fajt přináší výzvu
bubeníka. S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou a hračkami úspěšně provádí nemožné: více než hodinové
koncertní sólo, které nenudí...
Čajovna proti internetu
Dnes v odpoledních hodinách proběhla
desetiminutová protestní akce čajovny Kuba
a Pařízek. Pověšením čajovňácké vlajky do
nejvyššího okna festivalového štábu byl narušen
internet do té míry, že přestal existovat. Alespoň
to tak vypadalo, když naši reportéři v redakci
sledovali počítačové obrazovky. Problém byl
během chvíle vyřešen a internet tedy opět začal
fungovat. Tímto se celému světu za naší čajovnu
omlouváme. Ale čaje vaří dobře, to je fakt.

Hvězdné utkání
Díky tomu, že se včera zavřel Bar ještě před otevřením, mohlo
být v prostorách hlediště vybudováno florbalové hřiště. První
oficiální zápas byl mezi „Muzikantskými zbytky“ (Marek Ottl
a Michal Kadlec z Jarretu, Lucka Cíchová z Epy De Mye)
a hvězdným pořadatelským výběrem (Jarin Jágr a Kelly Kovalchuk). I přes zjevnou početní převahu se pořadatelé snadno
ujali na konci zápasu vedení a vsítili onen vítězný gól. Bohužel
cena pro vítěze byla deci Tullamorky na ex, tudíž to byla jasná
osobní prohra. (Tento zápas bylo možné sledovat na kanálu
Tv Nocturno, dostupném z internetových stránek Prázdnin.
O příštích zápasech dáme vědět předem.)

Pozor na podomní zloděje!
Čajovníci (a čajovnice) se včera v noci nemohli dostat do štábu a tak se do něj vloupali po žebříku, který jim
poskytlo divadelní uskupení Décalages. Doufáme, že v tom nebudou pokračovat i u jiných domů. Tímto se omlouváme celé Telči za naší čajovnu. Ale čaje vaří dobře, to je fakt. Také se omlouváme za bulvární titulek. Ale jinak
píšeme seriózně, to je fakt.
Marek a Honzík z Jarretů
DRBY pros...i (dle jejich vlastních
slov) celou noc na E-ONu! Prý to měli
z Chilli con carne, co večeřeli s kapelou
No Name na Sázavafestu.
Do křížovky - místnost, ve které se
odpočívá, na sedm. První písmeno je “r“.

Pořadatelka Adélka doporučuje nový
nápoj borců, recept je sice tajný, ale ráda
ho na zeptání prozradí. Velký Informátor
zjistil pouze, že k přípravě
je třeba kvalitní voda a kuřáci ze skupiny
Čankišou.
Jáchymek chytil pořadatelskou únavu
a usnul v kárce na náměstí při kocouří
scéně. Jáchym zase usnul u Klárrky
v redakci, čímž potvrzují drb č.2.

Kislík má podle všeho fotku naší
pořadatelky Klárry ve stavu
bez oblečení. Těšíme se na její
pořadatelskou kartičku!

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

