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V zámku a podzámčí

Druhý festivalový týden zakončilo povedené vystoupení Ivana Mládka. Počasí nám do noty sice nehrálo, i přesto bylo nádvoří plné pozitivní nálady. Rytmická hudba Banjo Bandu a vtipné průpovídky
Ivana Mládka vykouzlily úžasnou atmosféru a na těch pár kapek díky tomu člověk úplně zapomněl.
Obecenstvo se nakonec dočkalo i Jóžina z bažin, který dokázal rozezpívat nejednoho hosta. Rytmy
„mládkovského“ swing-jazzu totiž málokoho nechají v klidu.
„No, já... vlastně... oni přišli lidi!“ Anička Polívková byla na nocturnu překvapená, nervózní, roztěkaná
a neuvěřitelně roztomilá. I přes trému, která z ní naoko sršela, dokázala nejen pobavit, ale i potěšit zpěvem s výrazem a přízvukem malé holčičky a promyšlenými texty. Jakub se svým typickým hlasem a sebevědomou hrou na kytaru zastával funkci zkušeného hudebníka a vyplňoval tak pauzy na převlékání se
a uklidňujícího panáka pro rozjitřenou Aničku.

Pruhované panenky - O Červené Karkulce
Holky z divadelního souboru a tvůrčí dílny v jednom už předevčírem představily svůj řeme- DNES
slný a herecký um ve Sněhurce, včera ve Třech neposlušných kůzlátkách a dnes svým svébytným způsobem zahrají další z klasických pohádek - O Červené Karkulce. V podání Pruhovaných panenek se ve
vyprávění dozvíme, co se děje na půdě u babičky i kam chodí odpočívat malý Vítek. V pohádce hrají
oživlé barevné polštáře z velkého proutěného koše a po představení v dílně si pak děti mohou pěchováním punčochy dutým vláknem vyrobit své vlastní polštářky - voňavé Karkulky nebo vlky.
Kuspokon
Kuspokon znamená KUchyňské Sdružení
manželů POláškových a KONvalinkových.
Existují už od roku 2000, a raritou je,
že pořád ve stejném složení (jakákoliv personální změna by totiž mohla mít vliv na
název skupiny. Proč kuchyňské sdružení?
V kuchyni totiž zkouší, sedí kolem stolu
a navzájem slyší, co kdo zpívá a hraje, rozvrhnou si hlasy a akordy, a pak jen cvičí,
a občas k tomu něco dobrého a inspirativního zkonzumují. V Telči odehrají koncert
složený z vlastních písní a také písní převzatých, doplněných o vlastní text.

Žalman & spol.
Po Njorkovi zahraje jeden z největších velikánů
českého folku, písničkář, zpěvák a tvůrce dnes
už zlidovělých písní, Pavel Žalman Lohonka se
svou kapelou. Léty prověřené hity i novější kusy
potěší každého pravého folkaře, který si rád poslechne dobrou muziku i zazpívá svoje oblíbené
písně. Samozřejmě Žalmana doprovází vyhlášený
fanclub, který má tendence okupovat telčské bary
do rána a znovu si přehrávat své oblíbené hity.
Na našem stánku bude určitě k dispozici DVD „Živě
v Telči“, které tu na loňském koncertě natočili.

Dobrá poloha
Máme malý festival a na nohy nám tam táhne, tak od rohu do rohu budeme poslouchat Dobrou polohu.
Budou totiž hrát na Kocouří scéně i ve Sklepě na nocturnu. Jejich jemná muzika a promyšlené texty nás
dostanou přesně tam, kam chceme, a to do pohody. Nemá smysl nic hrotit, dobrá muzika se dá hrát
i pohodově a bez spěchu, i když ne nutně pomalu, prostě folkově i popově, jak se to do atmosféry zrovna hodí. Pohodlně se usaďte, natáhněte si nohy a buďte v poloze. Teda v pohodě.
ZÍTRA

Marek VOJTĚCH
POHÁDKA O PÍSNIČCE

Marek VOJTĚCH
Klára ŠIMKOVÁ a Markéta HÁVOVÁ
MARW a SPIRITUÁL KVINTET
RENDEZ-FOU

Včerejší večerní Telčí se prohnala letos už druhá dílna alternativního sprchování. Někteří ihned využili
příležitost k umytí v kašně.
Stázka se převlíkala na bráně do plavek a podprsenku jí pověsil Fanda s Colombem na kandelábr stylem
„Fast arrows“. Hoši z Rychlých šípů by takhle Stázku ale určitě neškádlili.

DRBY

Stavte se na rychločaj nebo dýmku v Čajovně!

Tiskneme
díky firmě

DÍLNY V LIDUŠCE
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Njorek
První kapelou dnešního večera bude komorní trio
Njorek, v jehož čele za violoncellem sedí Jaroslav
„Olin“ Nejezchleba, známý především jako člen
skupin Marsyas a E.t.c. Dalšími členy Njorka pak
jsou Michal Müller (citera) a Standa Barek (kytara). Hlavní myšlenkou vzniku skupiny bylo zúročení zkušeností Jaroslava Nejezchleby z období
adolescentního věku, kdy byl členem cimbálové
muziky Písečan a zpíval moravské písničky po
hospodách. Tyto písničky se staly základem repertoáru skupiny. Všichni tři mají blízko k blues
a rocku, proto nejsou skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů
samotných. Prolínáním rozdílných hudebních stylů tak vznikají písničky s etnickými kořeny, ovšem
v moderním pojetí a tradiční český folklór tak drží
při životě a posouvají ho do úplně jiných dálav.

ÚTERÝ
6. SRPNA

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička,
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, šité
šperky z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení
z provazů, šperky z filců a drátků,
oplétání tužky
10 - 19h

