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Jauvajs a Coiscéim
Protože Jauvajs dobře vědí, že vhodnější místo ke křtu
nové desky než je naše milovaná Telč nenajdou, jednu
takovou, zbrusu novou nepokřtěnou s vámi dneska
pokropí. Jmenuje se Bezva kšeft, a jak známe Jauvajs,
vsadili bychom boty, že bezva určitě bude. Bez tanečního doprovodu by to nebylo ono. Staronové kocouří pódium tentokrát v rytmu irských tanců vyzkouší
slečny z Coiscéim.
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A když bude pršet, nezmoknem

Díky “Norům” jsme s včerejším
deštěm počítali a všechno připravili tak, aby si návštěvníci
Prázdnin mohli i přes nepřízeň počasí neděli naplno užít.
Pohádka v krytých zbrusu
nových prostorách Panského
dvora dopadla nad naše očekávání. Zatímco děti bavilo
divadlo Cylindr, dospělí ocenili
výhody místního baru. Jednoduše a prostě, spokojenost
na všech stranách. Naštěstí
máme v Telči prostorná podloubí, kam jsme s trochou vynalézavosti schovali Handl s Isarou
a ještě zbylo místo pro publikum, jehož mohutný aplaus bylo slyšet až do naší redakce. Otevřeného
prostranství zámeckého nádvoří jsme se nakonec báli zbytečně. Ulrychovi s Javory mají fanoušky věrné, v pláštěnkách a s igelity připravené odolat větru dešti. Protože jsme v Telči a protože se nejednalo
o bratry Ebeny, počasí se ve finále umoudřilo a byl z toho další pěkný koncert letošního ročníku.

Krev, pot a country

První Nocturno v Panském dvoře nemohlo dopadnout lépe. Srdce všech přítomných kotlíkářů
zaplesala, neboť k nám zase přijeli Midi Lidi. Kdy jindy si totiž mohou návštěvníci i pořadatelé v klidu
posedět u hořícího ohně a zazpívat
si už téměř zlidovělé fláky? Kdo měl
ešus, chrastil, kdo měl rohlíky, drobil
a kdo neměl nic, aspoň si do zvuku
kytary a klasicky jemných perkusí a kláves pobrukoval „Buď můj
bujón!”. I přes velmi křehkou atmosféru midilidského koncertu ze všech
přítomných cákal pot na všechny
strany, nejzarputilejší folkařské fanynky tancovaly v první řadě i přes
drobná krvavá poranění (stalo se
snad něco při nařezávání špekáčků?)
a… nebudeme už vás dál tahat za nos.
Byl to poctivej taneční elektro-nářez!
Divadlo Cylindr – O vodníkovi z Čertovky

DNES Podle staré pražské legendy žije v pražském potoce Čertovka vodník Vrbina. Chcete se s ním

setkat? Tak si přijďte poslechnout jeho vyprávění o velké lásce sirotka Aničky a mladého vodníka
Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru. Ptáte se kam? Dnes už bude hezky, tak přece
do zámeckého parku pod vrbu!
Tereza Balonová
Premiéru příjemně sebevědomé a na svůj věk nečekaně suverénní písničkářky Terezy Balonové,
zažila prázdninová Telč přesně před rokem. Objev Jakuba Linharta z Jauvajsu diváky nezklamal, a proto
ji na Kocourech rádi vítáme znovu. Osobité písničky, osobitý projev, na kontě jedno vlastní CD.

Antikvartet
Dušan Vančura ze Spirituál kvintetu je pro mě, o několik desítek let mladší, naprostou záhadou. Kde,
sakra, ten chlap bere energii hned na DVĚ kapely?!
Antikvartet je po Spirituálech tou druhou, ve které
společně s Magdou Bartoškovou, Štěpánem Štruplem
a manželkou Zuzanou Dušan Vančura vystupuje. Jestli
jste si Antikvartetu doteď nevšimli, nedivte se. Jejich
existenční pauza trvala celých 50 let. Po loňské telčské premiéře dnes znovu zaútočí na nádvoří zámku.
Jejich munice čítá pestrou směsku spirituálů, balad,
lidových písní a možná dojde i na Beatles.

Bratři Ebenové
Rok 2014. „Přijeďte za mnou, v Telči je vždycky krásně a program je skvělý – hrají Ebeni!“ Své kamarády
Petra s Lenkou, trvale žijící v Anglii, kteří si při návštěvě Čech vyšetřili jeden vzácný den na Telč, pamatuji přitisklé ke zdi návoří telčského zámku, kterak se
choulí do deky, pláštěnky a koncert sledují přes větve
zámeckého oleandru. Koncert bratrů Ebenů 2015 (již
bez Petra a Lenky). „Ale zatahuje se nějak, co?“, říkám kamarádce Kristýně, zatímco dáváme do kupy
hlediště. Co vám mám vykládat, za chvíli jsme durch. Také Marek Eben poznamenal cosi o známém
„pohledu na igelit“ v hledišti telčského zámku, ale my stejně neztrácíme optimismus a doufáme, že by
tentokrát mohla obloha zůstat jasná a obklopit naše milé hvězdy jejich zářícími kolegyněmi. Navzdory děsivým povětrnostním podmínkám totiž byly a jsou jejich koncerty velkým pohlazením po duši,
naplněné nejenom skvělou muzikou, originálními texty, ale také chytrým humorem. A to nebývá tak
úplnou samozřejmostí. Takže když tady za ně tak pěkně lobbuju, Ty tam nahoře, prosím, zařiď jim to!
Spolektiv
Kapela se na scénu vrátila po dlouhých letech teprve v roce 2014. Nyní opět v pětičlenné sestavě skládají písně, pečlivě je aranžují a často koncertují. Vydali také nové album Dej mi tvar. Současné písničky
Spolektivu jsou mnohem přímočařejší, jejich indie-folk je dnes ještě živější než před dvaceti lety a znát
je to především na živých vystoupeních. Spolektiv je podle svých slov pro muzikanty doslova živou
vodou, o kterou se rádi dělí i s posluchači. Pokud tedy potřebujete nějakou načerpat, určitě přijďte
na jejich nocturno do Panského dvora!
DRBY Záchodové okénko pořadatele J.Š.
18:23:26 Si tady? Sem v nouzi. Sedím nahoře
na záchodě, překvapil mě bobek, ale někdo mi zhasnul.
Docela nepříjemné :) Můžeš mi rožnout? :) To není vtip,
X-TET
je to vážná věc :)
18:28:38 Koukám ze mě v tom necháš :)
Jamie MARSHALL & Amplified Acoustic Band
18:29:13 Už svítím :) Krásna práce :)
Vladimír MIŠÍK a Etc.
Tady je jasně vidět ze na festivalu je to o komunikaci
ÚTERÝ a ta nám tu funguje :)
KIESLOWSKI
2. SRPNA 20:56:38 Zase mi zhasli na wc nahoře. Pls help :)
Denně na dvorku Lidušky - korálky, malování na sklo, na obličej, na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek,
DÍLNY
tisk na trika, výroba panenek, česání ovčího rouna, grafické dílny, vyrábění prstýnků z korálků.
Pruhované panenky
O Červené Karkulce

15.00 pohádka

ZÍTRA

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

