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Děkujeme vám za krásný festival!

Lenny
Na Prázdninách v Telči se nám Lenny poprvé představila před dvěma lety s mamkou Lenkou Filipovou
a veleúspěšný koncert si zopakovaly i minulý rok.
Letos už Lenny vystoupí sama se svojí doprovodnou kapelou. Poprvé o sobě dala vědět v roce 2013,
kdy vydala své první autorské skladby, nazvané All
My Love a Fighter. Získala první fanoušky a Anděla
za Objev roku. Na podzim minulého roku poslala do
světa očekávanou debutovou desku Hearts, která
okamžitě sklidila množství pochvalných recenzí a je
považována za jeden z nejsilnějších hudebních počinů minulého roku. Lenny na úspěch desky navázala stejnojmenným turné, které bylo záhy vyprodáno.
K těmto koncertům dnes v Telči přidává další. Těšíme
se na zlatý hřeb letošních Prázdnin.
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Během prvního dne Prázdnin v Telči býváme plní euforie. Máme
radost ze setkání se starými i novými známými, hlavy plné nápadů
a cítíme se nezmožitelní. Pak se probudíme druhý den ráno a úplně
vyčerpaní si říkáme, že tenhle festival je strašně dlouhý. Dělat festival není jednoduše žádná legrace. A přesto, sedmnáctý den festivalu
už víme, že se nám po vší té námaze, shonu, nervech, ale také legraci
a spoustě zážitků bude hrozně stýskat. Rádi bychom proto poděkovali
především všem pořadatelům, kteří nám ohromně pomáhají. Děkujeme ale také vám, všem naši návštěvníkům. Prázdniny v Telči totiž
děláte hlavně vy. Děkujeme za vaši věrnost, a pokud jste tu poprvé,
věříme, že děláme takový festival, který popírá rčení, že do jedné řeky
dvakrát nevstoupíš. Snažíme se dělat festival co nejpestřejší a pokud
máte jakékoliv přání, velice oceníme, když nám napíšete.
Ale teď už ke včerejšku. Mr. Stickman s krátkou lekcí hry na netradiční
stick nás lehkým basovo-kytarovým vlněním jemně připravil na večer,
kdy basovým duněním rezonovala všechna okna zámku. Elektronika
stále silněji prosakuje v poslední tvorbě obou dvou kapel z včerejší hlavní scény. Nová sestava Květů s Ondrou
Kyasem proměňuje hudební polohy a místy zní naživo
až jako Midi Lidi. Zrní zase s energií jim vlastní prozářili
večer nejen svými již legendárními písněmi, ale i jiskřivými světelnými projekcemi. Té alternativy, která má
hloubku i drajv, včera rozhodně nebylo moc.
Náměstí pak po hlavním koncertě provonělo delikátní chilli con carne a rozezvučily jazzové rytmy kapely
U zdi. Saxofonista Matouš celý noční program provázel
osobním přístupem k divákům a dokonce se mu povedlo vyhecovat pořadatele Fandu, aby z okna štábu vystoupil se svým saxofonistickým umem. Kapela to prý
normálně hraje výš, ale bohužel, klíče od střechy jsme
si nepůjčili. Tak snad za rok. Určitě tu budeme a doufáme, že tu budete i vy.
Divadlo Kufr - Sportovní pohádka
DNES Interaktivní žonglérské a akrobatické představení, jehož hlavními postavami jsou lenivá
školačka Boženka Buchtová a inovátorská, sportovně založená, paní učitelka Berta Rovná. Boženka
má nejraději svoje sladkosti a lenošení, avšak paní učitelka Berta ji dokáže dovést k pohybu. Tahle
pohádka rozhodně není pro lenochy, ale nebojte. Trocha pohybu nikdy nikomu neuškodila.

Handl
Repertoár skupiny Handl tvoří skladby z oblasti bluegrassu, newgrassu, ale také swingu, folku, či gospelu. Skupina hraje vlastní i převzaté skladby ve svých úpravách. Zpívá česky i anglicky, což dokazují také písně z druhého alba, které kapela vydala minulý rok. K největším úspěchům Handlu patří
1. místo na prestižním bluegrassovém festivalu EOWB ve Voorthuizenu.

Tereza Jakobová a hosté
Písničkářka Tereza skládá hudbu a píše své texty již devátým rokem. Doprovází se sama na kytaru, ale
sem tam se v její písničce vyskytne shaker anebo tamburína. „Dlouho jsem přemýšlela, proč vlastně
skládám. Když složím píseň, vytvořím si tím nového kamaráda, a když ji pak zpětně hraju a zpívám,
mám pocit, že mi někdo rozumí,“ říká o sobě Tereza, která si ale na dnešní vystoupení přiveze i pár
opravdových kamarádů. Uvidíme, co nám předvedou.

Jarret
Liberecká folkrocková kapela Jarret patří
k Prázdninám v Telči stejně jako slunce
a dobrá nálada. Jarreti letos slaví pětadvacet let existence na české hudební scéně,
k čemuž si nadělili novou, v pořadí už šestou
studiovou desku. Žánrově je, stejně jako předešlá celá jarretí tvorba, nezařaditelná. Něco
jazzu, něco folku, bigbeatu, rocku... Nová deska
tentokrát neobsahuje žádné texty dlouholetého spolupracovníka Jarettů Bohouše Vašáka,
ale zase na ní najdeme jednu píseň od zpěvačky Jarretů, Hanky Skřivánkové. Kapela Jarret
nehraje pro slávu, ale pro radost a otevřeně
prohlašuje, že nemá ambice se hudbou živit.
Přes podobná prohlášení nemají rozhodně
o vystoupení nouzi.
Prázdniny v Telči by nebyly bez obětavé pomoci pořadatelů! Díky všem!
Miroslav Barnet, Tomáš Bartušek, Tomáš Bohuslav, Ludmila Čechová, Veronika Čechová, František
Čejka, David Dittrich, Kateřina Ečerová, Lenka Ečerová, Honza Friedl, Jáchym Glas, Zuzana Habelová,
Radek Hejl, Žofie Horáčková, Ondra Horník, Anička Horníková, Eliška Horníková, Míra Hron, Johana
Indrová, Šárka Jarošová, Jiří Jonáš, Johana Jurášová, Anežka Karafiátová, Kristýna Klementová, Jáchym
Kolář, Adam Kolář, Anna Kolářová, Matěj Kolář, Milan Kolář, Ondra Kolář, Vojta Kolář, Kateřina Kolářová, Hana Kolářová, Lucie Kotrbová, Luděk Kouba, Mirek Kovář, Kristýna Kovářová, Filip Krátký, Honza
Krištof, Michal Kružík, Michaela Kružíková, Petr Kříž, Tereza Lipovská, Markéta Mádrová, Kamil Maleček, Kamil Melíšek, Andrej Melocík, Oliver Moravec, Kristýna Nováková, David Novotný, Karel Nový,
Petr Oberreiter, Ctibor Ott, Tereza Poláková, Matěj Pospíchal, Tobiáš Pospíchal, Anežka Prosecká, Anna
Přibylová, Tereza Reitermannová, Amálie Sedláčková, Sára Sedláčková, Agáta Julie Sedláková, Kateřina Sovová, Žaneta Stanovská, Ondřej Stengl, Jiřina Šabacká, Jiří Šalomoun, Markéta Švehlová, Lenka
Tichotová, Bára Toufarová, Šárka Trandová, Matěj Vacek, Josef Volf, Antonín Volf, František Volf, Lucie
Volfová, Jindra Vondrák, Lukáš Wiesner
Petr Fiala z Mňágy píše: Telč včera božííí, děkujeme! :-) Zběsilý déšť vystřídal krásný podvečer, nádvoří
se zaplnilo úplně a my si dvě hodky skvěle zahráli :-) Hláškou večera pro mě byla odpověď Honzy Friedla, osobního zvukaře Vlasty Redla, na jehož aparaturu jsme hráli, kterého jsem se bláhové zeptal, co si vlastně
Vlasta dává do předních odposlechů: Vlasta pije vodku. :-)
Novej folkovej hit a vtip, co nechtěl Martin Kyšperský vlastně na koncertě Květů říct: Bejt těžká holka je hezký!
Naši slídilové viděli Matěje, jak krade okapy. Aby pak na nich
Prázdniny v Telči 27. července - 12. srpna 2018
griloval špízy Šanghaj style!
DRBY

15.00 Pohádka

17.00 Kocouří scéna

19.30 Nádvoří zámku

