
The MoonBeans
Pop-soulová kapela, fungující již třetím 
rokem na anglické scéně, postavená na 
zpěvu a hře sester Stupkových a kontra-
basistovi Tomáši Širokém. V Anglii se ke 
kapele připojil bubeník Terry Mabey, kte-
rý v minulosti spolupracoval kupříkladu  
s Johnnym Cashem, Cliffem Richardem, 
Ritchiem Blackmorem a dalšími. Letos na 
jaře vzniklo jejich debutové album Slunci 
blíž, které vám dnes představí v Telči.

Přepište hudební dějiny!
Při psaní reportu ze včerejšího koncer-
tu mě nenapadl lepší titulek. Kdo se to-
tiž včera hecnul a navzdory zimě a deš-
ti hrdinně usedl na deštěm promáčené 
lavičky zámeckého nádvoří, zažil totiž 
něco nevídaného. Včerejší koncert na 
hlavním nádvoří byl totiž podle mého 
názoru dosavadním vrcholem letošní-
ho festivalu a považuji za obrovskou 
škodu, že nádvoří tentokrát nepraska-
lo ve švech. Už úvodní, jazzově ladění 
Sarah and The Adams, připomínající 
vystoupení Norah Jones, dávalo tušit, 
že to bude výjimečný večer. Na čtve-
řici Malina Brothers ale člověka, kte-
rý tyto muzikanty ještě neslyšel hrát 
pohromadě, nemohlo připravit vůbec nic. Vím určitě, že moje husí kůže nebyla způsobená zimou,  
ale naprosto špičkovým uměleckým výkonem, který mi chvílemi evokoval původní sestavu Greenhorns  
s Michalem Tučným, které stále považuji za cosi svatého a nedotknutelného. Třem bratrům Malino-
vým společně s kontrabasistou Pavlem Peroutkou to neuvěřitelně šlape a písničky posluchače na-
prosto strhnou. Chvílemi jsem měla pocit, že sedíme na „zbluegrassovaném“ koncertě vážné hudby. 

Skvělá akustika zámku už jenom podtrhla pre-
cizně naladěné nástroje a ještě umocnila výsled-
ný dojem.
Výjimečnou záležitostí byla i včerejší odpolední 
pohádka Víti Marčíka na Panském dvoře, kde se 
sešlo přes tři stovky malých i velkých diváků. Na 
Kocourech pak melodické bigbeatové, leč trochu 
pochmurné songy Vyjakomy ladily dobře s od-
polední zataženou oblohou. Nocturno už patřilo 
nefalšované alternativě. Správně ujetá ale při-
tom virtuózní hudebně-divadelní performance 
Petra Nikla a Miloše Dvořáčka, plná podivných 
rekvizit typu hlava vlka, pánve na násadě od hrá-
bí anebo svítícího kornoutu na hlavě publikum 
ujistila, že to s námi vlastně ještě není tak špat-
né a udělala pěknou tečku za téměř bezvadným,  
už bohužel dvanáctým dnem Prázdnin v Telči.

Teátr Pavla Šmída - Pohádka z budíku
Nemá času nazbyt. Běží nám čas. Čas jsou peníze. Čas tolik letí. Čas všechny rány vyléčí.  

S časem se toho tolik děje, tak proč ho má někdo míň a někdo víc? A jak se ten čas vlastně má? Na to se 
samotného času přijdou zeptat Pospícháček a Loudáček, dva dřevění hrdinové dnešní pohádky. Cesta 
to bude dobrodružná, protože najít si čas, to je kumšt! Na pohádku na Panském dvoře od tří hodin  
se ale najde vždycky.
Ateliér
Pětičlenná hudební skupina z Brna, kterou baví world music. Vystupují teprve dva roky, a to v pěti-
členném složení, kterému kraluje zpěv a kytara Matěje Štrunce. Zajímavý zvuk téhle partičce dodává 
exotický hudební nástroj marimba. Na náš festival se vrací už podruhé.

Těsně před začátkem nocturna Petra Nikla říká 
Matěj Aničce s Jáchymem, ať upalují do první 

řady. Anička na to: „Chápeš, tati, že tebe to zajímá,  
ale nás ne?“
Ondra když má hlad, tak se v odpovědi na maily pode-
pisuje jako Koláč.
Šaliho oblíbená noční zábava je pozorovat dění na web-
kameře z redakce mezi druhou a půl čtvrtou ráno  
a povzbuzování přes facebook k větší aktivitě.
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Divadlo KOŇMO - Vyprávění starého  
vlka aneb pravda o Karkulce

HOŘKÝ KAFE a CHOROŠI  

Jiří Pavlica a HRADIŠŤAN & Vlasta REDL 
s kapelou  

KATARZIA 
11. SRPNA

ČTVRTEK

DNES ZÍTRA DRBY

Värttinä 
Värttinä, korunovační klenot finské hudby se vrací do Tel-
če. Tři čarokrásné vokalistky s hlasy jako z jiného světa  
v doprovodu těch nejlepších severských muzikantů vyda-
ly na začátku roku nové album Viena a v České republice 
ho během léta představí na jediném koncertě na Prázdni-
nách v Telči. Středobodem hudebního vyjádření Värttinä 
jsou ženské hlasy Mari Kaasinen, Susan Aho a Karoliiny 
Kantelinen, s doprovodem výjimečného akordeonisty 
Matti Kalia, perkusisty Mikko Hassinena a hráčů na strun-
né nástroje Lassiho Logréna a Mattiho Laitinena. Finská 
skupina za dobu svojí existence přerostla od tradičního 
folkloru ke kombinaci tradičních finských pěveckých tech-
nik s moderními hudebními vlivy. Nová zpěvačka Kante-
linen posouvá tvorbu souboru zase o krok dál a svým 
hlasem dodává Värttinä sílu jak na poslední desce, tak na 
živých vystoupeních.

Atarés
Skvělá latinskoamerická hudba v čele  
s kubánským kytaristou a zpěvákem Fran-
kem Hernandézem je neuvěřitelný úkaz 
na české hudební scéně. Frank vyrůstal  
v Havaně a při studiu muziky se tam přitočil  
k tamním legendám kubánské hudební 
scény. Už ve svých šestnácti letech vystu-
poval společně s Rositou Fornés, anebo 
Luisem Carbonellem. Nyní v partě talen-
tovaných muzikantů hraje českým poslu-
chačům latinskoamerické písně a jejich 
interpretace muziky projektu Buena Vista 
Social Club nemají chybu. Je zima, tak se 
přijďte na Nocturno zahřát tancem!


