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Nečekaná hudební bomba

Náš osmý zpravodaj nezačneme výčtem
zážitků z vystoupení Žalmana. Nebudeme
se hned bavit ani o mystické harfenici Janě
Bauerové, i když také ona by si první řádky
Zpravodaje po včerejším koncertě na zámku jednoznačně zasloužila. Popovídáme si
o kapelce, kterou navzdory důraznému Medvědovu varování mnozí vyměnili
za včasný odchod do hajan. Anebo pivo.
A to byla velká chyba! Vezměme to ale pěkně popořádku. Z letošního dne otevřených
dveří v České televizi si návštěvníci odnesli především vzpomínky na fronty. Jedna
byla u vstupu, druhá u Františka z Kouzelné
školky, a třetí překvapivě před hudebním
studiem, kde kapela Spolektiv před zraky
početného obecenstva trénovala na svoje
budoucí album. Relativně neznámá skupina
si návštěvníky onehdy hravě omotala okolo
prstu, a nejinak tomu bylo i na včerejším
Nocturnu, kde pronikavá zář Spolektivu
spolehlivě přebila veškeré hvězdy včerejšího telčského nebe. Znovuzrozená kapela
Jardy Hnízdila a Martina Jančury předvedla
pestrou paletu nejrůznějších žánrů s precizností a suverenitou, která po osmnáctileté
pauze minimálně hodně překvapí. O třešničce na dortu bychom však nehovořili, nebýt
tradičně skvělého hlavního chodu v podobě
Žalmana a spol., kteří k naší radosti chystají
nové album, anebo zmíněné Jany Bauerové,
která jako první využila potenciál našeho
dětského publika a zapojila je jako muzikanty do svého vystoupení. Byl to zkrátka den
plný příjemných překvapení. Děkujeme!

LS Strakonice - Vodnická pohádka
DNES V případě hezkého počasí bude dnešní pohádka v zámeckém parku pod vrbou u rybníka, kde
zatím byla téměř každý den. Ale dnes navíc z rybníka vyleze Vodník, který spolu s herci z Loutkové
scény Strakonice zahraje klasickou vodnickou pohádku.
Isara
Už dlouho jsme se na Kocouří scéně nepodívali do Irska (naposled s kapelou Jauvajs a tanečnicemi
z Aisling), ale dnes si to vynahradíme. Zahraje nám totiž naše stará známá Isara, která, i když poctivě
drží tradiční aranže a texty, svoji muziku staví na tvrdším základě bicích a baskytary, takže si na své
přijde folkař, milovník keltské hudby i rocker.

Lážo Plážo
S Isarou už od nepaměti do Telče jezdí Lážo Plážo, čtyřčlenná formace dnes už protřelých muzikantů.
Jednou se prostě rozhodli, že už se jim při společném hraní přejedly Stánky
...pokračování na další straně

a Frankie dlouhán a že si založí vlastní kapelu, a budou v ní mít kytaru, flétnu, basu a perkuse. Slíbili si
také, že budou vždycky hrát hlavně pro diváky, v klidu, lážo-plážo, což se nám k našemu pohodovému
festivalu naprosto hodí.
Funny Fellows
Legendární historky frontmana Nezmarů Pavla Zajíce mohou nerozcvičeným návštěvníkům
vážně poškodit bránici, pojďme si tedy procvičit
smíchové svalstvo pod zkušeným vedením kapely
Funny Fellows. Banda veselých chlapíků zo Slovenska rozechvívá struny i bránice a nosí s sebou
pohodovou náladu i písničky ze starých dobrých
časů, kdy se v Americe míchaly hudební proudy
přistěhovalců z celé Evropy, takže se můžeme těšit na vše od jazzu po spirituály zabalené v úhledném stylovém balíčku.
Nezmaři (Kapelus folkus) jsou podle oficiálního
biologického řazení v řádu muzikantů, rodu folkařů a čeledi vtipálků. Jejich charakteristickým rysem
je absolutní nezdolnost v hraní, podle pozorování
nejzkušenějších festivalových biologů se živí převážně pivem a kuřaty ze stánku a vyskytují se nejčastěji na festivalových pódiích, řidčeji v různých
hospodách a barech. Jsou druhem přísně chráněným, jelikož takových, jako jsou oni, moc nezbývá
a bez nich by nám tu bylo moc smutno. Pokud tedy
najdete po koncertě někde bezprizorního Nezmara, opečovávejte ho, jak jen to jde, on se vám za to

DRBY V čajovně nahoře na náměstí jsou prý v nabídce
čerství Japonci. Někteří tvrdí, že po ránu je jich
plné celé telčské náměstí.
Nejspíš těžké chvíle musí prožívat po probuzení Ondrova přítelkyně. Zas ráno s Račkem.
„Ty Jindro, že já jsem tě viděla nedávno v NoDu?“ „No to
je možný, ale nedělal jsem tam nic, že ne?“ Snad se příště
náš osvětlovač ukáže v lepším světle.
„Méně je někdy více.“ Pinďa

Nezmaři

odvděčí historkou, která rozesměje a písničkou,
která pohladí po duši!

Devítka
Ulice jsou ještě plné fanklubu Žalmana a spol.
ze včerejška a už k nám přijíždí další, co do počtu a odhodlání podobně veliký. A právem. Hudba
Devítky je založená na technicky precizním hraní spojeném s chytlavými texty. Ale to už všichni
pravidelní návštěvníci ví, Devítka totiž do Telče
jezdí déle, než většina pořadatelů a vzhledem
k tomu, jak jim to hraje, sem ještě asi devětset let
jezdit bude.
ZÍTRA

Víťa MARČÍK - O holčičce,
která se ještě nenarodila
Ivana MORAVCOVÁ
Martina TRCHOVÁ trio
SPIRITUÁL KVINTET
Víťa MARČÍK - Narodil
jsem se jako zloděj

SOBOTA
1. SRPNA

Na dvorku Lidušky (za výčepem Kozla) můžete navštívit rukodělné dílny. Máme v nabídce
malování na sklo, šití, placky, sklíčka, panenky, pletení z pedigu a věci z provázků. Také si můžete vybarvit mandaly a přispět tak nadaci Lincs2Nepal pro postižené zemětřesením v Nepálu.
DÍLNY

15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

