
Altai Kai a Hradišťan
Altay dağlarından AltaiKai boğazdan çıkardıkları 
seslerle ünlü bir gruptur. Dünya çapında turneler 
yapmışlardır. Dünya müziği Womex (İspanya), 
Womad (Birleşik Krallık), gibi prestijli festi-
vallerde üyeleri de dahil olmak üzere birçok ulus-
lararası yarışmalar ve festivaller de yer aldılar.
Altajská skupina zpívající hrdelními zpěvy a hra-
jícími na tradiční nástroje zároveň doprovodí 
legendární Hradišťan, folklórní soubor houslisty 
Jiřího Pavlici. Hradišťan letos vydal zbrusu nové 
album Vteřiny křehké, které během chvilky zís-
kalo nadšené recenze českých hudebních kritiků. 
„Po poslechu desky máte pocit, jako byste se vrátili z jiného světa. Lepšího, neuchvátaného, ve kterém 
neexistuje stres a který člověka vrací až někam k podstatě jeho bytí,“ napsal Milan Menčík v recenzi na 
Musicserveru. Koncert, na kterém zazní proslulé písně Hradišťanu, ale i nový repertoár, bude díky 

neobyčejnému charismatu a hudebnímu mist-
rovství všech členů jistojistě nezapomenutelným  
zážitkem.
Voilá
Dnes si nocturno užijeme ve velkém stylu.  
Na Kocouří scéně bude večírek! Supermultižánro-
vý mejdan pro nás připraví v Praze působící sku-
pina Voilá se slovenskou zpěvačkou v čele zpívající 
nejčastěji francouzsky. Abychom nebyli zbytečně 
statičtí, zkusíme to tentokrát bez laviček, proto-
že nezatancovat si na netradiční směs chansonu, 
swingu, jazzu, twistu, reggae, hip hopu a popu  
by byl skoro hřích. Tak do tance, mládeži!

Divadlo Kejklíř – Strejček Příhoda
Divadlo Kejklíř je u nás již třetí den a opět přináší další pohádku, která má za cíl pěstovat lidství v člo-
věku a připomenout divákům, kde se skrývá opravdová radost ze života a to sice v setkávání, vzájemné 
starosti, sdílení a pomoci. Pohádka nám také ukáže, že fungující trh je sice krásná a potřebná věc - není 
to však všechno. Neobsáhne celého člověka, nenaplní všechny jeho potřeby. Duši na něm nekoupíš  
a přátelství či lásku taky ne.
Benebend
Benebend je uskupení několika muzikantů, kteří tvoří spíše podpůrnou sekci pro několik nadšen-
ců, kteří muziku nehrají, ale žijí. Neuvěřitelné nadšení pro písně sálá během celého koncertu nejen  
z reproduktorů, ale i z tance, pohybu a výrazu muzikantů. Skupina je jedna z aktivit sdružení Benedik-
tus, které pracuje s mentálně postiženými.
Nevermore a Kosmonaut
Další skupina, která vystoupí na Kocouří scéně vznikla kolem písničkáře Michala Šimíčka. I když je 
Kosmonaut jeho internetový nick, nečekejte žádné elektro. Hrají hudbu, která se dá nejlépe definovat 
jako akustický rock. Letos se představí s písněmi z jejich nového alba Mezi planetami.

Připravte se na kritiku!
Jak jste si mohli všimnout, minulé festivalové dny 
jsme ve Zpravodaji doposud vždy chválili. Po vče-
rejšku ovšem musíme udělat výjimku. Tvrdší kritiku 
si totiž výslovně vyžádala jedna ze včerejších vystu-
pujících - abychom v rámci novinářské etiky zacho-
vali její anonymitu, říkejme jí třeba Zuzana. I když 
to je možná až příliš konkrétní, raději Z. Mimrová.  
Tak jdeme na to:
Na zámecké nádvoří včera přišlo na koncert kapely 
Marien a slavného Spirituál Kvintetu několik stovek 
natěšených lidí, kteří se museli smířit s jedním vel-
kým nedostatkem. A to sice, že včerejší večer žád-
né chyby neměl. Autor tohoto článku to považuje  

za dvojnásobnou chybu, poněvadž Je nyní nesmírně obtížné napsat tento vysoce kritický text.
Marien oproti svým minulým vystoupením v Telči posílila vedle Zdenky Troníčkové další zpěvačka, 
která se shodou okolností jmenuje Zuzana Mimrová. Zdržme se raději komentářů k pěveckým výko-
nům těchto dvou dam, protože by to mohlo vyvolat další vlnu neobjektivního klábosení. Vzhledem  
k tomu, že se stále pohybujeme na poli kritiky, musíme pomlčet i o výkonu zbytku kapely, protože by 
to mohlo znamenat i napsání nějaké té pochvaly. Přistupme raději k vrcholu večera – koncertu kapely 
Spirituál Kvintet. Takže. Kritika, kritika, kritika… hmmm, tak například… anebo třeba…
Ne. Vážně to nejde. O včerejšku se dá zkrátka napsat jen samá chvála. Končím proto se snahou napsat 
kritiku, přiznávám se k zaujatosti a dodávám jen dvě slova: Díky moc všem muzikantům za krásný 
zážitek! Ano, to bylo sedm slov. Děkuji i Tobě, vnímavý čtenáři. Ani nezkoušej mě začít kritizovat.
V hustém vzduchu čajovny sedí kolem dvaceti lidí a všichni visí na rtech Evě Čurdové oblečené v očís-
lovaném pyžamu. Hodinu a čtvrt dlouhý příběh na motivy textu Pavla Kohouta o životě holčičky, dívky 
a ženy tvrdě poznamenané italsko-německou okupací Řecka představuje základní životní pravdy vklí-
něné do silného příběhu o mateřství, odvaze, lidské přirozenosti, oddanosti i hlouposti. Nemá smysl 
se dlouze rozepisovat, některé představení se prostě musí zažít.

Exkluzivní taneční dílna pod vedením našeho kamaráda - italského tanečního lektora Gianmarca 
Armellina, proběhne po skončení Kocouří scény na náměstí. Nažhavte podrážky a hurá do tance!

Výtvarné čarování s živou fantazií & dílnou Arteradky
Dnes navíc: lidské stopy - sádrové odlitky a chrastidla, jednoduché hudební nástroje. V následujících 
dnech se můžete těšit třeba na malované lapače zlých snů, barevné placky a brože, tašky, pohádkové 
víly z ovčí vlny, mozaiková zrcátka a kolážové krabičky. Přijďte navštívit naše dílny na dvorku Lidušky 
(za výčepem Kozla) a vyrobte si dárek z festivalu.

Marek VOJTĚCH 
O VODNÍKU ŘEŠÁTKOVI

ŠVÉDOVA TROJKA 
Marek VOJTĚCH  

EPY DE MYE 
NEŘEŽ a Katka KOŠČOVÁ

KON SIRA 

Lukáš V. odjížděl z Telče se slovy „Už jedu, Telč si 
ode mě potřebuje odpočinout.“

Pozor, pozor! Doslechli jsme se, že Štěpánka to hraje na 
všechny strany!
Colombo sedí v noci klasicky před štábem a v každý 
ruce jednu holku. V tom přiběhne Vojta a ptá se: „Máš 
pro mě něco?“
Nejhezčí na Telči jsou podle Ondry právě noční příběhy.
Lída přezdila včerejší vystupující z Kocouří scény na 
„Pokus kun.“
Záhada balónku a prasklé židle v noční jídelně čeká na 
rozluštění. Co na to Colombo?
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Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce můžete navštívit naše rukodělné dílny.  
Přijďte si vyzkoušet plstění, tisk na trika, linoryty, korálkování, přáníčka. 

 Nově Viviána na liáně - šití panenek
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Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek
Jako třetí vystoupí na Kocourech brněnská písničkářská dvojice Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek.  
Základním kamenem jejich hudby jsou nevšední poetické texty a klavír nebo kytara, které spojují prv-
ky šansonu, folku a jemné elektroniky.


