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Tak do tance mládeži!
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Nedělní festivalový den začal brzy a to díky Běhu městem šťastných lásek, který pořádalo občanské sdružení Sdílení. Ani jemné poprchávání nezkazilo příjemnou atmosféru a během nebo
výletním krokem přišlo podpořit a absolvovat trasu několik
stovek sportovců i rodičů s dětmi. Díky všem, kteří tuto dobrou
věc podpořili! Mírný deštík nás pak provázel i během pohádky,
která se mimořádně konala na Panském dvoře a Marek Vojtěch
nám zase ukázal, že to umí. Malí návštěvníci s nadšením zpívali, tleskali a ochutnávali zmrzlinu ze Zmrzlinové chaloupky.
Během kocouřího koncertu nás déšť pořád trochu zlobil, ale v
podloubí se hraje přeci taky pěkně. Skupina Choroši nás potěšila trampskými písničkami a Tereza Balonová uchvátila publikum nejen svým hlasem, ale především texty, kterými vyprávěla svůj pohled na svět.
Na nádvoří zámku proběhl další z vydařených koncertů. Epydemye předvedla nezapomenutelný zážitek, když celý svůj
repertoár, kde není nouze o pořádně hlasité pecky a elektrické
kytary, hrála kontrabasistika Lucka se zjevně spokojeným pětiměsíčním Štěpánem v nosítku na prsou. Koncert na zámku pak
završila už téměř čtyřicetiletá kapela COP.
Poklidný nedělní večer
pak překazila dvojice bláznů vyhrávajících po koncertě před
výčepem Kozla. Po bližším zkoumání jejich monotematického
jamování a špatnou španělštinou cáklých textů se ukázalo, že
jde o málokdy vídaný jev takzvané živé šipky, která zvala na
kubánský večírek Atarés na Panském dvoře. Tam se při hitech
jako je Chan Chan, Volare a Candela okamžitě začalo tančit
a pít Cuba Libre. Dva téměř hodinové sety rozhodně zafungovaly jako interní ústřední vytápění a do chladné noci se tak hned
odcházelo příjemněji. Muchas gracias amigos!

Teátr Pavla Šmída – Pohádky z budíku
Po více jak patnácti letech, ve kterých Pavel hrál jako host v jiných divadlech (aktuálně například v představení Vyprávění starého vlka - Divadlo Koňmo), vznikla inscenace autorská, jednoho herce - Pohádka z budíku. Představení o dvou bratrech – Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou cestu za Časem,
aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je. Pohádka je zbrusu nová, premiéru měla teprve loni v Českých Budějovicích.
Pranic
Skupinu Pranic tvoří čtveřice mužů. Kapelník, kytarista, zpěvák a autor repertoáru Ondřej Halama, flétnista a hráč
na dechový kontroler, saxofon a klarinet Míťa Meier, kontrabasista Petr Babec a akordeonista Oto Havle. Pranic
má na svém kontě tři řadová alba, „Jaký je náš svět“ (2008), „Vánoce s Pranic“ (2009). „Vypněte mobily“ (2017).
Vzhledem k dlouhodobému zahraničnímu pobytu Míti vystupuje v létě jenom ve třech.

DNES

Isara
Hudební skupina, věnující se hudbě britských ostrovů – tedy Anglie, Skotska a Irska. V jejím repertoáru najdete
převážně balady a vůbec „písně s příběhem“, ke kterým ISARA přistupuje s úctou a respektem k původním textům
a tradičním aranžím. Přesto by ji asi nikdo nezařadil ke kapelám tradičního ražení. Výsledný mix by se dal nejspíš
pojmenovat celt-folk-rock, který neurazí příznivce žádného ze zmíněných žánrů. Díky tomu můžete Isaru potkat na
celé řadě festivalů tradičních i folkových (např. Skotské hry, Prázdniny v Telči, Beltine, Lughnasad, Folkové prázdniny v Náměšti a další). Letošní ročník porty Isaře nadělil ISARA druhé místo v interpretační části i ocenění Svazu
autorů a intepretů (SAI).

Spirituál kvintet

Hrají a zpívají od roku 1960, což z nich dělá
jednu z vůbec nejstarších folkových skupin
u nás. Přestože ve své biografii často upozorňují na své hrání při setkání prezidentů Václava Havla s G. H. W. Bushem na Václavském
náměstí či soukromé vystoupení pro prezidenta Billa Clintona, podle nás byl tím skutečným zlomem v jejich kariéře první koncert
na Prázdninách v Telči. V kouzelném městě
s ještě kouzelnějším festivalem, kam se od té
doby rádi vrací. Z původního „kvartetu“ složeného ze členů Vysokoškolského uměleckého
souboru se do dnešní podoby Spirituálu probojoval pouze kapelník, Jiří Tichota. K němu posléze přibyl Dušan Vančura a v roce 1974 se připojila
také jeho žena Zdeňka. Za úctyhodných sedmapadesát let působení na české scéně prošlo kapelou
mnoho zajímavých umělců – Irena Budweiserová, Karel Zich, či bratři Nedvědové. Současné složení
v čele s Tichotovými a Dušanem Vančurou doplňují pánové Cerha a Holoubek, nejčerstvějšími přírůstky jsou pak zpěvačka Veronika Součková a kontrabasista Pavel Peroutka. V roce 2016 odehrál Spirituál
kvintet úspěšnou sérii koncertů s operní pěvkyní Dagmar Peckovou.

Znouzectnost
Obraťte kotlíky, ať se do nich dá dobře mlátit, akustický kytary zapojte nejbližším kabelem do 230V
a kontrabas si přivažte popruhem na krk. Do Telče
totiž přijíždí Znouzectnost. Plzeňský krysaři, který
přijeli ukázat, že hranice mezi punkem a folkařinou
není zas až tak tlustá. S vervou totiž sypou zamyšleně-rozjančený i melancholicky temný songy plný
jednoduchý energie, která je punku vlastní, aniž by
padali do monotematiky a nedomyšlený anarchie.
Tak volejme sláva: Na Znouzi si konečně pořádně zapogujeme! A pro ty, co se neradi potí v kotli,
máme šťastnou zprávu: Mozek u tohodle koncertu
vypínat nemusíte. Znouze totiž stojí na textech, který umí promyšleně píchnout tam, kde je to potřeba
a na hudbě, která nemilosrdně vtrhává do spousty
žánrů a bere si z každýho to, co se těmhle punkovejm písničkářům zrovna hodí.
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Lenka Slabá a Jarda Matějů
Jihlavská rodačka Lenka Slabá patřila v devadesátých letech mezi naše nejtalentovanější zpěvačky.
Slýchávat jsme ji mohli v řadě kapel. Hledala uplatnění ve středním proudu, zpívala s tanečními kapelami i s folkovými Nezmary, Žalmanem a chvíli byla i součástí Spirituál kvintetu. Pak se ale odstěhovala do Kanady a v Telči se objevila až o několik let později společně s kanadskými zpěvačkami Susan
Crowe a Katherine Wheatley. Z tohoto turné vykrystalizovala i krásná deska Živě v Telči a Brně, která
stále stojí za to. Dnes na zámku vystoupí spolu s Jardou „Matějem“ Matějů, který také prošel většinou
výše zmíněných legendárních kapel. Navíc je doprovodí skupina excelentních jazzových muzikantů.

Navštivte naše festivalové dílny v Lidušce! Malba na
sklo, plyšáky i náramky. Výroba prstenů, náramků
z korálků, tisk na trička a bludišťová dílna.

Když má Matěj svůj hábit a bublá z vodní dýmky,
DRBY
tak není nic divného si ho splést v noční Telči
s Darth Vaderem.
Predragovi se blíží oslava 40. narozenin a čeká ho prý
i vyšetření od pasu dolů. Zbyněk a spol. drží palce!
15.00 Pohádka

17.00 Kocouří scéna

ZÍTRA

Divadlo KOŇMO - Vodnická pohádka
ATELIÉR a KAYA
The TAP TAP
CIRCUS PROBLEM
Mário BIHÁRI

19.30 Nádvoří zámku

ÚTERÝ
8. SRPNA
22.30 Nocturno

