
Sekvoj z českých hájů
Bůžku hromů a blesků. Bůžku miliónů kapek tříštících se na milióny 
kousků. Bůžku kalhot promáčenejch až na spoďáry, včera si nám pěkně 
zatopil, jen co je pravda! Ale nepředbíhejme. Sluníčko včera celý den 
neuvěřitelně pražilo, a když se objevila na pódiu Sekvoj, rozhodně 
potřebovala zalít. Zvlášť, když se za chvíli na pódiu rozhicovala svými 
bluegrassem a country říznutými folkovými písničkami. Parno se 
zhoršovalo a lyrická míza s melodií příčné flétny se řinula mezi diváky, 
kteří ji hltavými doušky přijímali za svou. Je třeba dodat, že Telč byla 
posledním místem, kde Sekvoj pokřtila svoje nové album. Medvěd ho 
polil kvašeným mokem a osvěžené cd putovalo ke skalnímu fandovi 
snad všech folkových kapel - Peťovi.

Coiscéim
Pražská škola irského lidového 
tance, nejlepší svého druhu u nás, 
byla založená v roce 2000. Její nej-
lepší tanečníci se pravidelně účastní 
mezinárodních soutěží v tanci 
a získali tak už mnohá ocenění. 
Součástí jejich repertoáru jsou tance 
v původní historické podobě i nová-
torské autorské choreografie, které 
jsou především divácky atraktivní. 
Coiscéim se věnuje irským lidovým 
tancům, sólovému tanci v tzv. soft 
shoes a specifickému, v ČR dosud 
málo známému irskému stepu. 

Bluegate: Super mario grass 
Ilona v džínovém kompletu s baskytarou v ruce vypadá, že 
má své tři mužské spoluhráče pěkně pod palcem. Syceným 
exhaltovaným hlasem zpívala svoje texty o lásce, smutných 
ránech a padoušském mužském pokolení. Inu bluegrass jak 
má být, banjo ostře naladěné, pekelně rychlé pasáže ještě 
pekelněji zahrané. I publikum se sešlo dost dobře naladěné 
a štědře rozdávalo potlesk i během písní. Černá obloha 
odolávala dešti, jak se dalo a zvládla to. Na Bluegate ještě ne-
sprchlo. Ale červené tečky na meteorologickém radaru věstily 
pořádnou přeháňku...

V Lidušce stále pokračují nejrůznější dílny a pořád je co dělat! K zatím nejúspěšnější 
a nejdéle trvající dílně potisku triček (Hana a Jana) dnes přibyla dílna výroby placek 

(na pověšení, ne k snědku). Přijďte si vyrobit na památku placku s motivem podle vašeho gusta. 

Asonance: Pohádkově půvabné britské balady 
Asonance je již tradičně asi “nejširší” kapelou na Prázdninách. 
Fotografům vždy doporučujeme širokoúhlý objektiv, aby se jim 
tam těch víc než deset hlav vešlo. Tahle opravdu početná sku-
pina se, stejně jako její spolubojovníci na telčské scéně, Jauvajs, 
zaměřila na skotské a irské lidové balady. A mají v tom praxi. Hrají 
už totiž od roku 1976, kdy ale začínali se směsicí folku a country, 
k hudbě britských ostrovů se dostali až přes americké a britské 
balady. Zpívají jak anglické písničky, tak jejich počeštěné verze. 
Jejich texty a písně jsou tajemné, magické a pohádkově půvabné. 
Proplujte s nimi do jiného světa.

Jauvajs: V Irsku jako doma
Kapela Jauvajs je s Telčí nenávratně spojená. Vždyť jejich první 
opravdový koncert se odehrál na kocouří scéně v roce 1997, 
poté co ve dvě v noci vysvětlili, že jsou ta nejlepší záplata na 
díru, která vznikla v programu následujícího dne. Tenkrát celí 
roztřesení trémou vylezli na pódium na náměstí... a sklidili 
neočekávaný, leč zasloužený úspěch. Kapela se od té doby 
poněkud “poirštila”, hrála a hraje na irských a keltských akcích, 
ale i na těch folkových. S Asonancí už v minulosti několikrát hráli 
a jejich hudba se navzájem velice dobře mísí a doplňuje. Již na 
první poslech mají Jauvajs irské rytmy v krvi a se svými nástroji 
se snad již narodili. Takže máte-li rádi irské rytmy a tance  
v rychlém tempu, přijďte! A určitě se můžeme těšit, že si s nimi 
jako vždy užijeme večírek až do rána. Jauvajs nepatří k těm, kteří 
hned po koncertě zmizí.  

Díky příznivým povětrnostním podmínkám bude dnes geniální počasí na 
druhé kolo vodních hokejových zápasů na zimáku. Kaluže na ploše totiž 

vytvářejí nejpříznivější prostředí pro nejrůznější klouzající reakce. Pokud nevěříte, že se dá hokej 
hrát i v létě, přijďte se podívat v jednu na zimák. Vypadnou vám oči z důlků!!!
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Bluegrassová bouře COP se jako vítr přihnala před natěšené 
publikum a s sebou přinesla nejenom tradiční bluegrassové rytmy, 
ale i další z nezapomenutelných zážitků letošních Prázdnin. Již na 
začátku koncertu totiž avizovali vichřici, která se jim prý žene  
v patách... Jemný déšť se během dvou tří písniček změnil ve vytrvalý 
liják, vítr hnal vodu na pódium a našim osvětlovačům kazily práci 
blesky rozsvěcující celou oblohu. COP je ale kapela neohrožená, 
takže se muzikanti nevzdali, ani když vypadla elektřina. Neohroženě 
se přesunuli na forbínu a vstříc dešti zahráli posledních pár minut 
koncertu, zatímco technici za nimi je pomalu odpojovali. Publikum 
jim může závidět leckterá kapela - skalní příznivci COPu se semkli 
do půlkruhu kolem muzikantů a duha pláštěnek se rozkývala  
a rozezpívala. Diváci, a jistě i muzikanti, tak zažili něco, co se jen tak 
nevidí. Všichni věříme, že se COP do Telče zase vrátí a příště se jim 
koncert podaří dotáhnout k lepšímu konci.

Žamboši: Novomanželé českého folku
Žamboši jsou živelná jazz vstřebájící kapela, která s humorem 
sobě vlastním nepodléhá stereotypům a do svých písní pašuje 
aktuální témata. Skupinu tvoří Honza a Stáňa Žambochovi  
a v roli stálého hosta i perkusista Jiří Nedavaška. Žamboši 
existují od dubna roku 2002. Výhradní autor textů i hudby je 
Honza Žamboch, a přestože s psaním příliš nepospíchá, reper-
toár se stále rozšiřuje a v současné době jsou schopni odehrát 
přibližně dvouhodinový recitál. V roce 2006 dostali Žamboši 
Anděla v kategorii folk&country za album To se to hraje.... !
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