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Cos všechno viděl, můj folkovej chlapče

Včera se na Kocourech objevila zajímavá kombinace. Klasický country-bluegrass v podání Party Starýho Hrouze se střetl s tradičními africkými rytmy a písněmi skupiny IYASA. Kluci a holky ze
Zimbabwe dávali jednu taneční pecku za druhou a dokázali jen tak na pusu zpívat celému publiku,
které čítalo dobrých tisíc uší. Děti to před scénou roztancovávaly a připojili se i někteří odváženější rodiče. Dokonce jejich zpěv a bubnování přilákal i telčské žirafy, které vytáhly své dlouhé krky
z oken našeho telčského domečku.
Na nádvoří zámku odstartovala večer kapela Kon Sira
s písněmi z celého jihu Evropy. Hráli hlavně muziku sefardských židů inspirovanou španělskou, balkánskou
a židovskou hudbou. Vynikající zpěvačky Káťa s Bára García zpívaly vícehlasy s vervou, zápalem a láskou, Predrag
válel na kytaru a multiinstrumentalista Luboš na cokoli,
co mu přišlo pod ruku.
Pak už nastoupila Druhá tráva s Charliem McCoyem. Na další čtení si prosím pusťte dylanovku Cos všechno viděl, můj
blonďatej chlapče: Slyšel jsem Křesťana smát se a zpívat.
Tleskal jsem ve stoje pro Druhou trávu. Zpíval jsem Dylana
se srdcem v dlani. A líp, líp, líp, líp, čím dál líp se dejchá…
A to je dobře, protože na nocturno s africkou Iyasou člověku dech skoro nestačil. Z pódia zase cákal pot na tancující
návštěvníky, odvážnější se dokonce dostali i na pódium.
Nebylo se čemu divit, že na závěr zněla píseň Pivo, pivo,
prosím bring me pivo, po dvouhodinové show nabité energií totiž člověku pořádně vyschne!

Stan da kahuda, Nezmaři
Komorní sdružení rozhlasových symfoniků
Nezmaři do Telče jezdí moc rádi, posledních pár let
ale máme pocit, že se nás trochu bojí. A ruku na srdce,
vlastně trochu právem, protože jim každý rok provedeme nějaký naschvál. Neustále sem proto vozí další
m u z i k a n t y,
aby jim na
ko n c e r te c h
kryli
záda.
My jsme za to
ale samozřejmě rádi, protože nezmaří folk zní s malým orchestrem nádherně a jejich
písním to dodává úplně nový rozměr. Navíc nás na začátku
koncertu zahřeje Stan da Kahuda, písničkář vynikající zejména smyslem pro humor, který se může v klidu měřit i s tím
nezmařím. Pokud tedy Standa dostojí své pověsti a souboj
humoru projedou tím pádem pořadatelé kontumačně, možná
nechají letos Nezmary v pokoji hrát a jednou si užijeme celý
koncert bez přerušování. Možná.

ale dnes zpívá a hraje na speciální harmonium
v doprovodu různých hudebníků. Těšte se na
koncert, jaký jste ještě nezažili. Něco mezi
kabaretem jako v Twin Peaks a divočárnou
v podání lokální punkové kapely.

Shilpa Ray
Shilpa Ray patří k těm nejzajímavějším hlasům, které současná newyorská scéna nabízí. Američtí kritici
ji přirovnávají k Patti Smith, anebo Elle Fitzgeraldové,
kdyby byla vulgární. Zbožňuje ji Nick Cave, který doslova řekl, že něco tak fenomenálního už dlouho neslyšel. I proto jí vydal jedno z alb a několikrát ji i s kapelou vzal s sebou na svá evropská a americká turné.
Shilpa Ray je zpěvačka s medovým hlasem, která jej
ale dokáže ze soulové melancholie přetáhnout do divokého blues punku. Proslavila se v Brooklynu se svojí
kapelou nazvanou Shilpa Ray and Her Happy Hookers,
Divadlo HARMONIKA
Tři pohádky o Honzovi
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DRBY U stánku na hrázi nalezené kotě rádi vrátíme

majitelům. Pokud si ho nikdo nevyzvedne, pořadatelé Terka a Wáchy ho adoptují a přejmenují na Báru
(podle Báry Hrzánové). Kdyby se našlo o den dřív,
pojmenovali by ho prý Myšík.

Kejklířské divadlo - Ať žije Kocourkov

DNES O tom, že občas každý žijeme v Kocourkově a že příčinou všech trablů bývá hloupost, vypráví

Táborová parta hrála ráno ve sprše s buchtama ArkHAM
Horror. Davídek dnes odletěl domů do USA se slušným
telčským zmrzlinovým průměrem 7 kornoutků na den.

pohádka dvou divadelníků Vojty Vrtka a Honzy Brůčka. S pořádnou porcí sarkasmu budou pátrat po
tom, kdo může za zkázu Kocourkova a kdo se nakonec bude smát nejvíc.

Passage a Bonsai č. 3
Kocouří scéna bude dnes tradiční, přijíždějí za námi totiž kapely Passage a Bonsai č. 3. Obě jezdí do
Telče už odnepaměti a to má samozřejmě svůj důvod. Na Kocourech díky nim vždycky panuje pohodová atmosféra. Bonsai č. 3 hraje poetické písně vycházející z repertoáru staré Bonsaie z devadesátých
let. Nebojí se ale ani autorské tvorby, která postupně čím dál více prorůstá jejich repertoár. Passage
zase staví na promyšlených vícehlasech, melodických písních a pohodových textech.

DÍLNY

Šaliho pobarová sebranka dělala alternativní spací dílnu
přímo v kašně!

Denně na dvorku Lidušky - korálky, malování na sklo, na obličej, na náramky, uzlíkování, pletení z bužírek,
tisk na trika, výroba panenek, česání ovčího rouna, grafické dílny, vyrábění prstýnků z korálků.
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

20.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno Panský dvůr

