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Ahoj kamarádi!

DNES Gailard
Gailard je slovenská hudební skupi-

na renesančního folku, která chápe renesanci jako znovuzrození starých melodií a rozmanitých elementů staré hudby. Harmonie,
melodie a témata protkává texty inspirovanými historickými událostmi. Tradiční hudbu
hrají tak, aby byla blízká dnešnímu posluchači. Často je tak převálcují vlastní pocity,
vymýšlejí nové kompozice, improvizují a dávají
do hudby kus sebe sama. Je to skupina nadšenců, někdo by až řekl bláznů, kteří se navlékají
do kostýmů, které s historickými mají jen pramálo společného, hrají na nepůvodní nástroje
a mnohdy jejich písně mají s původní předlohou
společný třeba jen text, melodii nebo nápěv.

Vítejte na pětatřicátem ročníku festivalu Prázdniny v Telči. Želvím tempem
jsme se sem celý rok blížili a už jsme
zase tady! Připravili jsme pro vás dalších
sedmnáct dní plných muziky, divadel,
dílen, zážitků a pro nadšené zájemce
i probdělých nocí! Děkujeme, že jste
se rozhodli strávit čas na našem festivalu
a přejeme vám, abyste si svoji návštěvu
pětatřicátých Prázdnin v Telči co nejvíce
užili.

Szidi Tobias
Szidi Tobias je nezaměnitelná zpěvačka se sametovým hlasem. Patří k těm málo interpretům, které lze
díky jejich hlasu poznat na první poslech. To by samo o sobě ještě nic neznamenalo, kdyby jej nedokázala stejně jako Hana Hegerová či Zuzana Navarová využít k písním, jež stylově sahají od šansonu přes
romské popěvky, jazzovější skladby až po kousky stojící před branami vkusného středního proudu.
U nás je známá především spoluprací s dvojicí Petr Hapka a Michal Horáček. Na počátku
června vydala nové dvojalbum nazvané Sedmoláska, které je souhrnem jejích nejznámějších sólových písní, ovšem v koncertních verzích a nových instrumentacích. „Sedmoláska
vznikla i proto, abyste si mohli poslechnout,
jak výborně kluci z kapely hrají. Za to jim
nesmírně děkuji. Výběr písní prošel hustým
sítem, ale rychle jsme se dohodli na konečném
výběru. Mnoho písní se v průběhu let změnilo. Jsou vyzrálejší. Anebo jsme vyzrálejší my.
A víte co je nejlepší? To, že se nám chce stále
hrát, zpívat a koncertovat,“ řekla Szidi k nové
desce pro web iDnes.cz.

Funny Fellows
Banda veselých chlapíků zo Slovenska rozechvívá nejen dechové nástroje, ale i bránice a vozí s sebou
nálož pohody a písní ze starých dobrých časů, kdy se v Americe míchaly hudební proudy přistěhovalců z celé Evropy. Těšit se tak můžete na swing,
jazz, blues a dixieland té nejvyšší kvality.
V minulém roce s albem Happy Feet získali
třetí místo v ocenění za nejlepší slovenské jazzové album Esprit.
Letos si s sebou přiváží speciální hosty. Spolu
s maďarským hercem Csongorem Kassaiem,
kterého můžete znát třeba coby ďábla z pohádky Čert ví proč, mají připravený program
Melody Perkelt, který vzpomíná na noblesu
společenského života za Rakouska-Uherska.
Druhým hostem měla původně být Anna Šišková, ale kvůli zranění bohužel nemohla přicestovat. Kapelník Roman Fedér nám ale slíbil
plnohodnotnou náhradu, tak uvidíme, čím nás
překvapí.

Midi Lidi
Elektropopoví kouzelníci Petr Marek, Prokop
Holoubek a Tom Kelar, známí jako Midi Lidi,
jsou na české hudební scéně ojedinělý druh.
Svým mixem jednoduché, ale vyšperkované
elektroniky, divoké živé rytmiky a výstižných
textů strhávají narvané kluby i tisícihlavé
davy na těch největších festivalech.
Vloni vydali čtvrté album Give Masterpiece
a Chance!, které potvrdilo, že Midi Lidi jsou
těmi nejupřímnějšími pokračovateli českého
písničkářství, akorát v současném a originálním hávu. Na české elektronické scéně rozhodně nenarazíte na nic tak inteligentního
a tanečního zároveň.
Pro pořadatele jde o jeden z nejočekávanějších koncertů letošní klubové scény na Panském dvoře. Určitě i díky tomu, že se k Midi Lidem po pěti
letech vrátila zakládající členka, hráčka na saxofon, klávesy a elektronické čudlikačky, Markéta Lisá.
Výstava grafik multiinstrumentalisty Luboše
Maliny byla dnes ve dvě hodiny slavnostně zahájena v průjezdu radnice za zvuků téměř celé kapely
Druhá tráva! Přijďte se podívat, výstava tu bude celých
sedmnáct dní festivalu Prázdniny v Telči.
VÝSTAVA

DRB Dobří pořadatelé se vracejí!
I když ze začátku třeba jenom pro pivenky.

Děkujeme partnerům festivalu!

15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

ZÍTRA

Pruhované panenky
Kuchyňská skříň
VEGET
MEZIMĚSTO

VLASTA REDL a TICHÁ PARTA
Tomáš BOČEK

19.30 nádvoří zámku

SOBOTA
29. ČERVENCE

22.30 Nocturno

