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Včera jsme museli tak trochu žonglovat s programem.
Naštěstí právě jako na zavolanou přijel kejklíř Vojta Vrtek
a ukázal nám, jak to zvládnout i když balancujete na jednokolce a hoří vám ne jedna, ale hned tři pochodně přímo
u… rybníka pod vrbou, tam se totiž ta pohádka konala.
Vystoupení to bylo veleúspěšné a děti se dozvěděli kejklířsko-žonglérskou pravdu o některých zásadních milnících
historie. Odpoledne pak osvěžil mladý folklorní soubor
Pramínek v čele s kapelníkem Matějem Dohnalem. Ten se
rozhodl neučit mladé adepty učitelskou formou, ale chce
je zformovat v muzikanty ve vodách festivalu. Už se těšíme, až sem jejich teprve třináctiletý harmonikář, kterému
by leckterý dospělák mohl jeho um závidět, přijede za pár
let. To bude teprve tanec!
Hlavní koncert pak přilákal všechny milovníky náročnější
muziky. Hvězdou večera byla tentokrát Monika Načeva a kytarový mág Michal Pavlíček, kteří hráli
svoje legendární písně, ovšem obohacené o perfektně sehraný Pavel Bořkovec Quartet. Když v uších zaznělo „Máš
to rád, když den posype tě popelem“ a následovala pasáž
rezonující houslemi, violou a violoncellem, proměňoval
se i pro pořadatele náročný třináctý den festivalu v blaženou relaxaci.
Pohodě pomohli i Mojše a Mango Sheikh, muzikanti
z Jihlavy, kteří nás zachránili, když nám pouhý den před
hraním odřekli kvůli nemoci vystoupení avizovaní Wild
Tides. Po pohodovém dubfolkovém a trochu elektronickém nocturnu celý den spláchl příjemný déšť, díky
kterému se naši skvělí, ale jistě již znavení pořadatelé,
mohli alespoň na chvíli nadechnout čerstvého vzduchu.

TEArTR Rajdo – Pohádka Perníková chaloupka
DNES Napínavý příběh na motivy známé pohádky zahrají Jitka a Jakub Doubravovi, alias TEArTR
Rajdo. Představení vychází z českého loutkového kočovného divadla, ovšem loutky a kulisy tradičního
rodinného loutkového divadla se tu míchají s živými herci, kteří zapojují děti do děje třeba i formou
osobitých soutěží. Po svém zpracovaný námět doplňují vlastní písničky inspirované kramářskými
vypalovačkami. Celé představení je pak zasazeno do variabilní, z přírody vycházející dřevěné scény,
která se na závěr představení jako odměna pro děti může proměnit v pouťovou střelnici.

Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek
Zpěvačka a textařka Lada Šimíčková tvoří společně se skladatelem Ivo Cicvárkem od roku 2007
brněnskou písničkářskou dvojici. Jejich písně jsou založeny na Ladiných poetických textech a civilním
pěveckém projevu a klavírním a kytarové doprovodu Ivo Cicvárka. V jejich tvorbě se mísí prvky šansonu a soudobého písničkářství.

Klára Šimková a Markéta Hávová
Na české písničkářské scéně se Klára Šimková objevila před deseti lety. Do Telče jezdí určitě ráda,
protože nemusí jet moc daleko, pochází totiž z nedalekého Batelova. Vystupuje společně s Markétou Hávovou, která ji doprovází hlasem a zobcovými flétnami. Před rokem natočily své první album
s názvem Křižovatka. Jejich letošní vystoupení na Kocouří scéně obohatí kontrabasista Vašek Pokorný.

Monogram
Pražský Monogram a Druhá tráva toho mají hodně společného. Kapely vznikly ve stejném roce, jsou
provázané i přes některé muzikanty a obě u nás patří mezi to nejlepší v žánru bluegrassu. Monogram
dosud vydal pět alb, z nichž tři byla oceněna jako bluegrassové album roku. V roce 2008 dokonce
kapela získala celoevropské ocenění Bluegrassová kapela roku. Monogram čerpá nejenom z písní
původní trojčlenné sestavy, ale představuje i nové instrumentální a autorské kusy, zpívané v češtině
a angličtině. Nejnovější autorská deska Monogramu, vydaná před dvěma lety, nese anglický název
Take it easy, tedy buď v klidu, a v podobném duchu se určitě ponese i dnešní koncert.
Druhá tráva
Bluegrassová legenda, známá nejenom v České republice, ale i v USA, kam pravidelně vyráží na turné už od 90. let. Tomu, kdo se první
den Prázdnin zúčastnil vernisáže krásné výstavy grafik „Pěšiny“ Luboše Maliny, umístěné
v předsálí telčského infocentra, se už z dnešního
koncertu dostalo malé ochutnávky. Skoro celá
Druhá tráva tam totiž Lubošovi zahrála a mnozí
z nás, co jsme tam byli, jsme si pěkně zazpívali.
Pro ty, kdo Druhou trávu znají, není třeba opakovat, že je to kapela složená pouze a jenom
ze špičkových muzikantů v čele s jedinečným
zpěvákem, textařem a hudebníkem Robertem
Křesťanem. Druhá tráva má po šestadvaceti
letech koncertování na svém kontě sedmnáct
alb. Kromě výtečné autorské tvorby stojí Druhá tráva za otextováním hitů Boba Dylana a jejich deska
s názvem Dylanovky právem patří mezi jejich nejúspěšnější. Dylanovu píseň Ještě není tma Křesťan
nazpíval jako duet s nezapomenutelným Pavlem Bobkem. Mezi další významné hosty kapely patří
Kateřina García, Peter Rowan anebo Charlie McCoy.

Funky Ship
Svezte se na divoké vlně funku, popu, swingu a jazz-rocku s veselou posádkou hudební lodi Funky
Ship. Nejlepší funky v kraji v čele s naším pořadatelem Tomášem „Váchym“ Bartuškem. Tahle parta
už má za sebou pěknou hrstku koncertů, nahrávání ve studiu a hudebně jdou jedině nahoru a jednou
budou hodně někde. Jsou trochu jako J.A.R. nebo Monkey Business. Přijďte si je užít, dokud hrají v malých klubech. Ve vyprodané O2 Areně už to nebude
ono. Na dnešní koncert v Telči si dokonce připravili
několik překvapení a bude to velkolepá jízda.
Zombie apokalypsa na baru pravidelně vypuká
kolem třetí ranní, unavení hosté se sápou dovnitř a chtějí stále vypíjet mozky! Základní obrana
je zavřít všechny dveře a vyzbrojit se aspoň koštětem.
DRBY

Vzkaz pro Pepu a Luboše: Už jsme vytočili pět sudů
a dneska máme na baru pocit, že dojde Malina.

Když kluci poslouchají v jídelně trash metal, tak není
divu, že Jiřka spálí zeleninu.

TEArTR RAJDO - Karkulka červená
HOŘKÝ KAFE a TERRAKOTA
MŇÁGA A ŽĎORP
CIRCUS BROTHERS
15.00 Pohádka

Zvukař Sváťa do Telče jezdíval dřív jako divák, takže
ZÍTRA už ví, jak to chodí. V úterý trochu zaspal, nakonec to na
motorce za mixpult Tap Tap stihl tak tak a po koncertě
se mu tady zalíbilo, naši zvukaři si ho vzali do parády,
rozuměj místní rumárny a pokračovali ve večírku na
Panském dvoře. Pak ho vzali s sebou spát na intr, kde
s Ctiborem u dobrého jídla a pití probírali zvukařská
témata až do úplného usnutí k ránu v sedě na posteli.

PÁTEK
11. SRPNA
17.00 Kocouří scéna

Velká pivenková hra - pište na pivenky vtipné vzkazy,
určitě se k někomu dostanou!
19.30 Nádvoří zámku

22.30 Nocturno

