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Krpálek má zlato, my rekord v návštěvnosti

Včerejšek ve znamení Hradišťanu
a Vlasty Redla se odehrál na zcela
vyprodaném a k prasknutí zaplněném nádvoří telčského zámku.
Někteří z návštěvníků zabivakovali před zámeckou branou už dvě
hodiny před začátkem koncertu.
Angi gang neboli jednotka PŮ
(Pořadatelú Usazovačů) prokázal logistické schopnosti, za které
by se nemuseli stydět ani v DHL,
a tak volání každého, kdo se chtěl
na včerejší koncert dostat, bylo ve
finále vyslyšeno. Na divoký úvod
v osobitém pojetí páně Redlově,
ve kterém se posluchači dočkali
i beatboxové pasáže, navázal
charakteristický zvuk Hradišťanu
v čele s Jiřím Pavlicou. Po umírněnějším začátku souboru následovala společná část s Vlastou Redlem
- a že se děly věci. V multižánrovém večeru nechyběl kromě tradičního folklóru tvrdý rock hraničící
s metalem anebo dechové a bicí sekce po vzoru bratrů Tesaříků. Vystoupení provázela nebývale dobrá
nálada, tvrdší pasáže střídal nádherně jemný hlas Alice Holubové. Když pak na samotný závěr zazněly
Husličky a Smrti, řičeli návštěvníci blahem a tleskali několik minut ve stoje. Nesmrtelný zážitek pro
všechny zúčastněné. Děkujeme!

Epy De Mye
Beatfolková Epy De Mye je jedna z těch kapel, která vám vleze pod kůži, nakazí vás optimismem a nepustí. Také bychom je někdy
chtěli nepozvat, ale náš festival po první nákaze schytal trvalé následky. Honza Přeslička,
Míra Vlasák a Lucka Vlasáková jsou takoví
sympaťáci, že se bez nich festival dělat nedá.
Navíc skvěle hrají a tvoří muziku se stále silnějšími texty. Jejich poslední deska Kotlina
vyhrála žánrového Anděla, takže pokud dáte
na názory odborníků, hrají Epýci to nejlepší,
co na české folkové scéně v současnosti můžete slyšet.

Jak chceš
Jihlavská kapela Jak chceš se nedrží jen jedné
linky a bude pro vás hrát přesně jak to chcete. Folkloreček s cimbálem, folk s houslemi
anebo ostřejší akustický rock‘n‘roll? Nic není
problém. Díky svému širokému repertoáru
čítajícímu na 130 písní, především lidových,
ale i pecek od Olympiků, Vlasty Redla, Lucie anebo Metallicy, umí rozezpívat celé sály.
S energií a vervou sobě vlastní určitě rozezpívají i vás, tak přijďte. Bude to parádní poslední večírek na Panském dvoře!

Na včerejší koncert šly i židle z redakce,
moc si ho prý užily.
Kájinini Holanďani mají v Telči radost úplně ze všeho - jsou to například lesy, kopce, ohně a mačety.
Anička se včera objevila na štábu prý hnedka ráno,
což znamená v řeči pořadatelů čas těsně před
pohádkou.
Jerry má neuvěřitelnou smůlu, cestou do Telče před
čtrnácti dny s lavičkami zničil na rodinném autě
pravé přední kolo a včera cestou z krátkého výletu
z Telče zase pravé zadní kolo.
Jindra chodí každý den na oběd na řízek ke Kozlovi,
bez Colomba to však prý není ono.

Jarret
Folkrockový Jarret je podobně nakažlivý jako Epy
de Mye. Společný mají především neuvěřitelný elán
na pódiu, i později po koncertě mimo něj. Kapela má
už nějaký ten pátek ustálené obsazení, čítající energickou zpěvačku Hanku Skřivánkovou, kytaristu
a zpěváka Michala Kadlece, bubeníka Tomáše Pialu
a basáka, tanečníka a přestávkového rozkecávače
Marka Štulíra. Služebně nejmladším členem a také
největším slušňákem kapely je klávesák Dan Hutař.
Repertoár Jarettu staví vesměs na původní tvorbě Bohouše Vašáka doplněnou o písně spřízněných autorů
– Jakuba Nohy, Martina Kadlece a Pavla Havlíka. Jarret
brzy oslaví 25 let své existence, tak doufáme, že už
chystají nějaké další našlápnuté album.

DRBY

Klaun Pupa

DNES Kejklíř, žonglér a komediant Olda Pupa Hurych pobaví v Telči hned dvakrát, a to dnes a v ne-

děli. Představení pestrobarevného klauna doporučuji školním dětem, dvojsmyslné narážky zase určitě
pobaví dospělé ve tři hodiny v parku pod vrbou.

Hluboké nedorozumění
Repertoár Hlubokého nedorozumění cestuje od trampu k folku s výlety do dalších hudebních stylů. Přes svůj název se Hluboké nedorozumění snaží především hrát srozumitleně, rozdávat pohodu
a písničky, které si člověk může i sám zahrát a zazpívat. V současnosti má kapela na svém kontě dvě
studiové desky. Letos kapela vydala pětici písní pod názvem Příště toho bude víc!, takže se těšte
na jejich nejnovější tvorbu.v Epy De Mye

15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

De Facto Mimo - Kašpárek a drak

ZÍTRA

KAYA
CIMBAL CLASSIC
SPIRITUÁL KVINTET
ORCHESTRoj
19.30 nádvoří zámku

SOBOTA
13. SRPNA
22.30 Nocturno

