E=

ZPRAVODAJ=E
neděle 29. července první až třetí chaotický

01 / 2018

Tři... dva... jedna... start!

Letošní Prázdniny v Telči odstartovaly ve velkém stylu, a to hned na dvou scénách současně, s kapelami a umělci zvučných jmen. Zvolit, kam zajít a co nezmeškat nebylo vůbec jednoduché. Vladimír Mišík anebo neméně lákavá scéna na Panském dvoře v režii stále populárnějších Mydy Rabycad?
Je jedno, který koncert jste nakonec zvolili, protože v tomhle případě jednoduše nešlo šlápnout vedle. Po „velkém“ pátku přišla už klidnější, z pohledu návštěvníka – notora tradičnější sobota s pohádkou, Javory a prvním zahraničním hostem, americkým hráčem na Chapman stick, Stevem Adelsonem.
Ti, kteří dospávali náročný páteční program, měli šanci plynule navázat tím sobotním. Jsme si jistí,
že kapela Tata Bojs je s přehledem dostala znovu do pozoru! A to je v pořádku, protože přesně to je během našeho festivalu potřeba – být v pozoru, aby se vám nestalo, že něco zmeškáte nebo opomenete.
Tak jako se to podařilo nám v případě letošních prvních dvou Zpravodajů, za což se vám, našim čtenářům a fanouškům hluboce omlouváme. Doufáme, že toto faux pas jsme vám vynahradili naší prací
na extra programu v uplynulých dvou dnech a slibujeme, že tato situace se již, díky zjednání pořádku
v redakci, nebude opakovat.

Ballestra Telč – šermířská pohádka Kocour v botách
„Myšlení činí z rvačky šerm a z šermu umění.“ Toliko motto šermířů z Ballestry, kteří pro
nás odehrají dnešní pohádku. Výběrem tématu si udobřujeme milovníky koček, kteří jsou na našem
festivalu letos také srdečně vítaní. Bude kocour, budou loutky, příběh plný napětí a ponaučení, a kdo
si nedá pozor, může se nechtěně ocitnout na špičce kordu, pro návštěvníky Telče notoricky známé,
partičky pánů umělců. Pohádka dnes od 15:00 výjimečně na terase zámku.
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Tereza Balonová
Tereza Balonová nám neuvěřitelně vyrostla! A to nejenom do výšky, ale i hudebně. Už při prvním vystoupení v Telči jsme jí věštili velkou budoucnost a naše slova před pár dny zpečetilo 1. místo
v Portě 2018. Sedmnáctiletá Tereza má za sebou vydání svého prvního alba a ve volném čase objíždí jak
české folkové festivaly, tak malé klubíky a kavárny. Do Telče přijela omladit Kocouří scénu a ukázat nám,
že se o budoucnost naší dívčí folkové scény rozhodně nemusíme bát.

Jauvajs
Pokud jsi u nás poprvé, věz, že Jauvajs jsou jednou z kapel, které u nás zaskakují i jako maskoti.
Věčně rozesmátým adoptivním Irčanům totiž nestačí rozdávat radost na pódiu, kde valí své proklatě
rychlé irské lidovky s folkovým šmrncem i smutné balady o životě ostrovních rolníků. Mají niternou
potřebu pomáhat tvořit atmosféru festivalu ve všech jeho zákoutích, barech, čajovnách a ulicích. Chceš-li si poslechnout nějaké provařené telčské historky, ať jsi v obraze, nebo se přímo stát jejich součástí,
drž se Jauvajs a na zítra si vem dovolenou. Těšíme se na tebe na koncertě Jauvajs!

Sliotar
Duchové dávných keltských hrdinů obcházejí Telčí a dělají
neplechu. Všechny kytary se folkařům přeladily na DADGAD a do
irských balad zní kdo ví odkud bicí. Z lidušky zní flétny, ale namísto Běžela ovečka pískají Whiskey in the Jar. Kytaristé si dělají
zásoby trsátek a těší se na večer. Přijeli k nám totiž Sliotar, třímužná irská kapela, která si keltský folk přebírá po svém a valí těžkotonážní vypalovačky i tklivé songy o milujících kráskách z pódia
i od baru. Připrav se na pořádný ostrovní folklór s bicíma a pokud
nebudeš mít dost (a troufáme si říct, že nebudeš), přijď za námi
večer na bar. Kluci ze Sliotar u nás totiž zdomácněli a jsme zvědaví,
jestli si střihnou afterparty s Xavierem Baumaxou.

Honza Hrubý a Kukulín
Výtečný houslista Honza Hrubý je na české hudební scéně pojem. Co ale dělá Honzu Honzou a Kukulín
Kukulínem, je jeho osobitý hudební styl – z keltského folku si bere to, co ho baví, prožene to pořádnou
dávkou bigbeatu, který si nacvičil s Vláďou Mišíkem nebo Michalem Prokopem, a přihodí ještě kus
fantaskní zadumanosti. Po pár tónech chytá diváky neodbytná touha vytáhnout z truhly strýčkův starý prsten a vydat se na nebezpečnou výpravu na druhou stranu země; a není divu, velká část hudby,
kterou Kukulín hraje je inspirovaná právě světem J. R. R. Tolkiena. Sbalte si své příděly elfského chleba,
protože tahle cesta po Středozemi bude stát za to!

Xavier Baumaxa
Představte si písničkáře. Ale není to písničkář, je to rejpal a androš.
Ale vlastně je svým humorem a slovními hříčkami hodně folkový. Zároveň ale nikdy nejde pro drsné slovo daleko a s nikým se
nemazlí, na druhou stranu na cédéčku zpívá duet s Martou Kubišovou. Říká o sobě, že si sice často dělá srandu, ale že není bavič.
Prostě si představte
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HELEMESE
30.
ČERVENCE
a trochu dřevorubec.
DRBY Kocouří parta zaslouží pochvalu, sešla se v Telči už
ve středu a ve čtvrtek zajišťovala stavbu scén. Akorát
zamčenou bránu na zámku ještě pořád holou rukou otevřít
nedokážou, mají se ještě co učit.

Káča vzala svou redakční práci s vervou a má nachystáno
kartiček jako nikdo jiný. A to je prosím v pokročilém požehnaném stavu!
Vojtův první velký páteční koncert na Panském dvoře byl
úspěšný, navšívili ho i příslušníci Policie ČR.

Šali říká, že Prázniny v Telči by si zasloužily klimatizaci, za první dva dny propotil tři trička. Není divu, že po takovém výkonu
musí v čase pořadatelské porady odpočívat v čajovně.

15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

