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Jitka Šuranská a Hradišťan
Aby na nás toho cestování nebylo moc, zůstaneme jeden večer doma. S Jitkou Šuranskou si zazpíváme poctivé lidovky o voděnce a Janošcích bez
hlavy, šavličkách a Aničkách. Do toho všeho Jitka
hraje na housle, které pomocí starobylé lidově-moderní krabičky zvané looper pouští přes sebe
a dává lidovkám úplně jiný rozměr, přesahující do
alternativy. Spojení nové technologie s prastarými
texty a melodiemi je provedeno s citem a zápalem,
ze kterého by naše prapraprababičky měly určitě
radost. Hradišťan snad není ostříleným prázdniňákům třeba představovat. Cimbálová legenda
proplouvá žánry jako voda, hraje po celém světě
české folklórní pecky i svoje vlastní písně, občas
tancuje a občas si střihne píseň s hrdelními zpěvy,
dává prostě najevo, že muzika je život, který stojí
za to žít, který se nemá omezovat a škatulkovat.
Eva a Adamové a Indienami
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Když Telčí létají lavičky

Festivalem se včera prohnala pořádná bouřka. Utrhlo se nám logo Prázdnin v Telči z našeho štábu
a málem jsme ho museli honit po náměstí a uhýbat při tom poletujícím lavičkám. Kocouři naštěstí
stihli ještě dohrát, ale nádvoří déšť trefil přímo při zahájení koncertu. Návštěvníci našeho festivalu
jsou však zatvrzelí fanoušci. I když ta obrovská čina málem odnesla stan i s pódiem, aparátem a osvětlením, vydrželi schovaní pod arkádami, a když se vše přehnalo, dočkali se asi nejrozpálenějšího koncertu Conduranga a Bachtale Apsa, jaký kdy v Telči byl. Bára Hrzánová jako zpěvačka a perkusionistka
opět excelovala a živlové z Bachtale Apsa dokonce svou romskou muzikou zvedli desítky lidí z laviček
a před pódiem se divoce tančilo. Večer vyvrcholil spojením obou kapel a písní Taši Delé, po které přišly
bouřlivé ovace. Diváci a muzikanti byli tak nabití energií, že muzikanti hráli v jedné z festivalových
hospůdek až do brzkých ranních hodin.
Divadlo Koňmo – Jak šlo vejce na vandr

DNES Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, ukrutnými loupedlžníky v životní velikosti

Přišel čas na divadelní Nocturno. Eva sedí u stolku
v kavárně a čte časopisy, v nichž hledá sama sebe
a zkoumá, jaká má být. Kolem sedí muži, ale který
z nich je Adam? Nebo teprve přijde? U šálku kávy
se to dnes večer dozvíme od divadla Aldente, které
svoje hry, na míru ušité určitému prostředí, kombinuje s hudbou, zpěvem a výrazovým pohybem.
A pokud v kavárně toho Muže nepotkáte, zkuste
to na koncertě Indienami. Na pódiu se jich objeví
hned několik, všichni jsou mladí, krásní a výborní muzikanti. Jejich indie rock přímo vybízí k tanci
a jinému blbnutí, takže pokud si nevyberete z kapely,
pod pódiem to budou rozjíždět neméně mladí a krásní pořadatelé.

a velmi dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar
a užovka Věra putovali tam a zase zpátky.

X-TET
Historie vokální skupiny X-tet, která vznikla z party zpívajících kamarádů, se začala psát na sklonku
roku 2006. Dnes tvoří X-tet čtyři tety (Lenča, Magda, Vendy, Vita) a jeden strejda (Štěpán). Hlavní složkou repertoáru jsou černošské spirituály, které občas protne i píseň z jiného soudku. Sami se řadí mezi
žánry příbuzné folku a vystupují na koncertech, festivalech a hudebních soutěžích po celé republice.
I v letošním roce posbírali několik cen. Získali 3. místo v diváckém hlasování květnové oblastní Porty,
zvláštní cenu Táborského koktejlu a 1. místo v interpretační soutěži v Řevnicích.
Veget
Pražská kapela Veget není žádná vegetariánská propaganda, ale pětičlenné uskupení, které se nerado zařazuje do hudebních škatulek. Nejvíce o jejich hudbě vypovídá složení nástrojů – banjo, kytara,
mandolína, kontrabas a dobro. Do Telče navíc přijedou oproti loňsku s novým přírůstkem- pěkným,
kulatým, pětikilovým banjem pojmenovaným Průcha.

Muzeum techniky láká k návštěvě. Bývalá výrobní
hala pily Na Sádkách je plná technických skvostů
z konce 19. a začátku 20. století. Přijďte se podívat!

Kluci z Indienami se vážně baví před zkouškou:
„A bylo by dobrý, kdyby mi tvoje máma dovezla
tu šlapku. Nejlíp, aby ji nabrala u CityParku“.
Tokhi z Bachtale Apsa byl včera u Kozla na roztrhání,
vedl totiž dílnu správného sahání na prsa. Lukáš z čajovny by zase potřeboval dílnu balení - Klára E. je prý na to
dobrá. A Kavi zoufale potřebuje dílnu rozdávání pivenek.
Matyáš z Conduranga byl ráno nezvěstný, po pár hodinách hledání po celé Telči se našel na pokoji pro invalidy.
Pokud jste po noci vyčerpaní, postaví vás na nohy káva
Top Shot, neboli pořadatelské kafe z Kafetérie.
DRBY

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDUŠCE

Navštivte před koncertem
klidný vyráběcí dvoreček za výčepem Kozla
a vyberte si dílny podle vašeho gusta:
Mozaika
11:00 - 19:00
Krasohledy
10:00 - 19:00
Šperky z korálků,
11:00 - 19:00
fima a ovčího rouna
Malování na sklo
10:00 - 19:00
Pletení košíků z pedigu,
13:00 - 18:00
Zipové tašky
Tisk na trička
10:00 - 18:00
Od zítřka také brože a šperky!

Divadlo ALDENTE
HONZÍK A KLÁRKA HLÍDAJÍ MIMINKO

ZÍTRA

SVÍTÁNÍ
NORBI, ADIB, STANDA
Tommy EMMANUEL cgp
Divadlo ALDENTE
MANON LESCAUT
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