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Radim Hladík a Blue effect

Žádný bluegrass, ale Blue Effect. Naše folkové hladiny opět přijíždí zčeřit legendární bigbítová kapela
Blue effect. Jejich rocková hudba v mnoha podobách
potěší, pohladí a rozproudí rockera i folkáče každým
coulem. Letos navíc přijíždějí s novým albem Acustic
time, takže se určitě můžeme těšit na další tvář, kterou nám kapela ukáže.
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Veřejná omluva za včerejší
Zahájení Prázdnin v Telči

Dámy a pánové, velevážení hosté Prázdnin v Telči a vážení obyvatelé Telče. Je mou povinností předat vám všem jménem celého festivalu tuto
krátkou omluvu za včerejší nepřístojné chování našich pořadatelů. Především se chceme omluvit všem, kteří se včera odhodlali jít na naše zahájení
„navostro“.
Dovolte mi uvést jednání našich pořadatelů na pravou míru. Jedná se ve
valné většině o nezkušené dezorganizátory a ve svůj první den v práci byli
poněkud nervózní, nabroušení a, přiznávám, někdy i pěkně ostří. Velká omluva patří všem, kteří čekali před zámeckou bránou a kteří byli svědky záchvatu
ostrosti pořadatelů. Většinu svých činů ze včerejšího večera si nikdo z pořadatelů nepamatuje. Ani to, že si nabarvili obličeje namodro, ani to, že si před
bránou o hlavu rozplácli vajíčka a především si NIKDO nepamatuje na to,
že by si sundával svoje spodní prádlo na veřejnosti.
Snad bylo prvním návštěvníkům festivalu alespoň útěchou, že byli na zahájení řádně pohoštěni. (Podle § 19 odst. 30 zák. č. 297/2011 Sb., o bezúhonnosti pořadatelů kulturních akcí, se každý, kdo na kulturní akci přijme
pohoštění, vzdává práva na podání žaloby). Také se omlouváme za to,
že našim kuchařům poněkud ujela ruka, co se týká chilli, pálivé papriky,
jalapenos a nemilosrdních papriček quecelzekatenangy, vypěstovaných v hlubinách džungle úchylnými chovanci
guatemalského ústavu pro duševně choré. Proto tedy naše kakao pálilo, i když už bylo dávno studené.
Bohužel ostrému kontaktu s pořadateli se nevyhnuli ani muzikanti. Velice se omlouváme Rayovi, frontmanovi irské
kapely Sliotar, na kterého byl hlavní pořadatel tak „vostrej“, že ho dokonce v osm večer vytáhl z postele, aby šel
zahrát na zahájení. Za toto takřka nelidské chování se omlouváme a ohrazujeme se tím, že kdybychom ho
nevzbudili, nemohl by už o pět minut později sice rozespale, ale krásně, hrát na zámeckém nádvoří. A nakonec se
nejvíc omlouváme za kapelu Navostro, která to do lidí naprala opravdu bez bázně a hany. Byli nejostřejší z ostrých,
nejskotštější ze skotských a nejvíc naostro ze všech. Pardon, už se to na žádném letošním zahájení víckrát nestane.
Vojtěch Kolář, tiskový mluvčí festivalu
DNES

NaKopTyjátr - O Smolíčkovi

Šantré

Glen Hansard & Markéta Irglová

Když přijel Glen do Telče poprvé, nikdo ho tu neznal. Hned
první rok ale za sebou nechal nádvoří rozbouřené ovacemi. Podruhé se v Telči s Glenem odehrál večírek až do rána.
Potřetí už bylo na nádvoří vyprodáno. Když přijel v roce
2008, jen chvíli poté, co s Marki získali Oscara za píseň Falling Slowly, báli jsme se, že budeme mít co do činění s Hollywoodskou hvězdou. Nervozitu utnul Glen, jen co vlezl na
pódium, když řekl, že jsou stejní jako vždycky, ať neděláme
cavyky, že se na nás všechny moc těšili a že po koncertě
třeba skočíme na panáka.
Velkým překvapením pro všechny fandy i pro hlavního pořadatele Medvěda bylo, že do Telče přijede zazpívat a možná i zahrát Markéta Irglová. Dozvěděli jsme se to teprve pár
dní před zahájením a samotné nás to překvapilo. Těšíme se,
že se s Marki zase uvidíme a poblahopřejeme jí ke svatbě.
Do České republiky letos Glen přijede díky společnému pozvání od Folkových prázdnin v Náměšti a Prázdnin v Telči.
To, že se Glen na svoje vystoupení na obou festivalech moc
těší, potvrdil i promotér folkovek Jiří Hejl. Glen oba festivaly navštěvuje rád prý proto, že mu vyhovuje jejich přátelská

Pohádka pro dvě uklízečky a jednoho údržbáře.
O Smolíčkovi je zatím poslední hra jihlavského amatérského divadla NaKop Tyjátr, které vzniklo v roce 2000
jako pokračovatel původního souboru Na Kopečku. Od té
doby hraje pro děti i dospělé doma v jihlavském blázinci
Na Kopečku a na různých divadelních přehlídkách, kde sesbíralo četná ocenění.

Fajnbeat

Kapela Fajnbeat má za sebou poměrně dlouhou cestu. V roce 1993 založili v Chebu klukovskou folkovou
kapelu Fajn, která později změnila žánr a pod jménem Esgees hrála v country klubech a hospodách. V roce
2000 ale skončili a až o šest let později založili původní členové v Praze kapelu Fajnbeat. Hrají muziku na pomezí
folku a bigbítu. Momentálně pracují na svém prvním albu, které má vyjít letos na podzim.

atmosféra, tradičně výborné obecenstvo. Nejvíc ho
prý u nás baví hraní mimo hlavní pódium, tak doufejte,
že na Glena s Markétou ve správný okamžik narazíte
i mimo pódium hlavní scény.

Flare beas banda

Dobrá poloha

Když spolu muzikanti chtějí hrát, žánrové hranice
nehrají žádnou roli. Dobrá poloha je živoucí důkaz.
Každý člen kapely si s sebou přinesl kousek toho svého,
ať už to bylo kotlíkářství, irský folk, španělské rytmy nebo
rock´n´roll. Výsledkem je zajímavý hudební mix, který kapela hraje od září roku 2007. Minulý rok zajásala nad úspěchem na festivalu Mohelnický dostavník, kde vyhrála cenu
poroty, druhé místo u diváků a soutěž o nejlepší písničku.

Hudební trio Šantré ve složení kytara, bezpražcová
baskytara a zpěv již pár let s úspěchem objíždí folkové festivaly. Jak je znát i z jejich zatím jediné desky,
nedrží se striktně v hranicích folku, ale přesahuje
i k jazzu nebo folk-rocku a nebojí se ani menších zvukových experimentů. Nocturno v Čajovně na štábu.

Víťa Marčík jr. - ELIŠČINY POHÁDKY
4ZDI a NÁHLÁ ZMĚNA
PASSAGE a NEZMAŘI
Víťa Marčík jr. - ILUMINACE

ZÍTRA 31.července

Pozor, pozor! Čtyřčlenná romská kapela Flare Beas, která měla dnes přijet z maďarského
Devecseru, bohužel nedorazí, protože jim na cestě
někde u Balatonu praskla převodovka. Pokud se
jim tedy nepovede chytit stopa, tak s největší pravděpodobností bude dnes večer jen jedno Nocturno,
kapela Šantré. Doufejme tedy, že si jejich cikánskou
muziku řízlou španělským temperamentem užijeme
na některém z příštích ročníků Prázdnin v Telči.
Pokud hledáte místo, kde těžkou hlavu
a zbytek těla složit, zkuste náš

FESTIVALOVÝ INTERNÁT

Aktuální informace o možném ubytování má
pořadatelka Hanka, číslo na ni mají slečny u lístků.

