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Pohádkový den

Kdo včera přišel na zámek, určitě nelitoval. Tony Joch, Kiďák
a Žalman. Tahle, převážně pánská jízda, předvedla to nejlepší ze současné i dávno zavedené folkové scény. Tony Joch potvrdil naše podezření, že o tomhle skvělém muzikantovi do
budoucna určitě uslyšíme. Jeho svěží repertoár byla radost
poslouchat a kdyby v zákulisí netrpělivě nepřešlapovaly dvě
velké hudební legendy, asi bychom ho tak snadno z pódia nepustili. Písničky Vojty „Kiďáka“ Tomáška pohladily po duši,
stejně jako velmi lidský a příjemný projev jejich interpreta.
V minulých letech jsme na Prázdninách Kiďáka nevídali často, po včerejšku však doufáme,
že se k nám se svými písničkami brzy vrátí. Pavel Lohonka Žalman jde
z jedné oslavy do druhé. Ta letošní je ovšem speciální, protože půlstoletí na hudební scéně, to je opravdu něco. Včerejšímu koncertu nebylo co
vytknout. Zpěvačka Míša Hálková zpívá i vypadá rok od roku lépe a také
Žalman jakoby úspěšně unikal zubu času. Nasazení, s nímž odehrává svoje
koncerty, je stále fascinující, o jeho uhrančivém pohledu, kterým odjakživa okouzluje ženskou část publika, nemluvě. Do Telče nám přivezl nový
zpěvník, desku a inscenovaný dokumentární film Naslouchám tichu země,
mapující Žalmanův životní příběh. V současné době děláme vše pro to,
abychom vám tento jedinečný projekt promítli do konce Prázdnin, proto
bedlivě sledujte náš Zpravodaj.
Devítka manželů Brožových
je koncert od koncertu lepší.
Sólová dráha Honzovi s Jindřiškou sluší, také šťastná ruka při
výběru dalších spoluhráčů, zpěvačky Madly Klupkové, baskytaristy Honzy Klupky a klávesáka Ivana Šmejdy je na celkovém dojmu z jejich koncertů
znát. Kapela zahrála několik nových, velmi pěkných písní
z cyhytané desky, jejíž vydání Devítka plánuje na příští rok.
Včerejší zaplněný sál Panského dvora jasně dokázal, že o fanoušky se tahle partička obávat nemusí.
Pruhované panenky – Tři prasátka
DNES
Na malém statku žijí prasátka, přes noc se vytáhnou, a protože se bojí, že budou poražená
– když jsou náhle tak velká a vypasená – vydají se na dlouhou cestu, plnou zpívaného dobrodružství
za doprovodu ukulele a dvou kytar… Na pohádku pro děti i rodiče se můžete těšit dnes od tří hodin
v parku pod vrbou.
X-tet
Z Jindřichova Hradce se k nám po roce vrací vokální skupina, ve složení stále čítajícím pouze jednoho strýce, kapelníka Štěpána Štrupla. X-tet si libuje v černošských spirituálech a ve všem, co lahodí
jejich hlasům a vašemu sluchu. S písničkou Žížala se prozpívali až do finále autorské Porty. Na svém
kontě mají tři desky, tou poslední je CD Šepotání z roku 2016.
Třezalka
Jestli vás stejně jako nás mrzelo, že nám bouřka překazila koncert královéhradeckých Goji, máme
pro vás alespoň malou náplast. Pod jménem kytičky uklidňující nervy se totiž neukrývá nikdo jiný,
než ženská část výše zmíněné kapely, v čele se skvělou Bárou Petříčkovou. Písně ze života a vlastní
autorská tvorba pro všechny, co chtějí strávit odpoledne v chladivém sálu Panského dvora.

Punkový syndrom
Sledujeme čtveřici finských hudebníků, kteří začínají svou kariéru jako punková hudbení skupina. Všichni čtyři trpí mentálním hendikepem a tak sociální problémy, o kterých zpívají, mají z první
ruky a říkají o sobě, že trpí “punkovým syndromem”. Těšte se tak na film o boření předsudků a snahu
vyvrátit to, co většina společnosti považuje za normální. Od 17:30 v Univerzitním centru Telč.
Václav Neckář & Bacily + smyčcový kvartet Až do dna
Legendární český popový zpěvák Václav Neckář známý svými hity jako je Mýdlový princ, Chci Tě líbat, Tu kytaru jsem
koupil kvůli tobě nebo čerstvým evergreenem Půlnoční, slaví
letos jubilejní 75. narozeniny. Neckář má za sebou velmi pestrou hudební dráhu, na které se střetával s nevšedními muzikanty a během které vznikaly české hudební skvosty. Za svoji
hudební dráhu vytvořil nespočet hitů, desítky studiových alb,
odjel tisíce koncertů a stal se bezpochyby jednou z největších
hudebních ikon. Pro řadu mladých hudebníků je velkou inspirací a i v současnosti patří jeho koncerty s kapelou Bacily
mezi silné hudební zážitky. V Telči tento zážitek navíc umocní
smyčcové kvarteto Až do dna, které kapelu při výjimečných
příležitostech doprovází.
Jako předskokan zahraje americký kytarista, zpěvák a skladatel John Vaughan. Narodil se v roce 1951
a v době dospívání začal pod vlivem Beatles, Dylana a Donovana hrát na kytaru, zpívat a postupně skládat se stále větším úspěchem i vlastní skladby.
Od roku 1972 žije v Berlíně, kde se také potkal s Joe
Kučerou, saxofonistou a flétnistou s českými kořeny,
který před emigrací nahrával první písně s Framus
Five. Společně nyní koncertují po celé Evropě v rámci
Me & Whiskey Tour.
FILM

Duende
Úplným nováčkem u nás je multižánrová skupina Duende. Těšit se můžete na mix jazzové, popové, latinsko–americké i africké hudby, která rozhodně nepostrádá energii.
Oprašte své taneční boty, neboť budou třeba ať už tančíte
nebo jen zaníceně podupáváte nohou do rytmu.

Díky za páteční Hradišťan a tu varhanistku!!! Bylo to úžasné! Jeden z mých nejlepších hudebních zážitDRBY ků za posledních 25 let!!! Jen tak dál! Zdravím všechny do Telče! Jana Dvořáková

Sprchy zachraňují životy. Terka šlápla na včelu a měla z toho takový šok, že nevěděla co se sebou. Naštěstí
to věděl manžel Wáchy a strčil ji hned pod kropítka, což ji prý krásně uklidnilo.

Matěj moderuje pokuřování dýmky jako Míra Bosák: „Uhlík je hranatej a dýmka trvá 60 minut. V patnácti jsem
doma zahodil tašku a hned běžel do první čajovny. Ale odjel mi kovář a chodím teď zapalovat do Kláštera. “
Dobrý den, právě jsem se vrátila z Telče z prvního týdnu vašeho krásného telčského léta. Ráda bych k vám
vyrazila i příští rok. Protože jsem letos měla trochu problém sehnat v tomto termínu ubytování, mohla bych se
zeptat, jestli už náhodou nevíte termín telčského léta 2019, zajistila bych si ubytování již dnes :-). Předem moc
děkuji za odpověď, hezký den do Telče... Jindra
ZÍTRA
David k tomu řekl, že už to je jako ve Varech. Bohužel všechny baroPruhované panenky
vé pártošky byly bez Bartošky.
O ČERVENÉ KARKULCE
Wáchy si včera uvařil tak dobrou večeři, že vzápětí strhal trojmužnou hamaku na Panském dvoře, kterou celý týden používaly děti
jako trampolínu.

NOCA
PARTA STARÝHO HROUZE

Anička se učí švédsky a volá pak ctiteli Peťy do Švédska a plynně
s ním hovoří. Akorát zatím neví, jak volat jako skryté číslo.

SLYŠET OČIMA

Dita z Jauvajsu a Bobeš z dílen hrají na housle a kytaru v průjezdu
a mají široký repertoár – od Pána prstenů po Aviciiho.

RENDEZ-FOU

Adam byl se záchodovou partou nakoupit v Tescu a zaměstnali tam
počítáním drobných z kelímku tři pokladní na třičtvrtě hodiny.
15.00 pohádka

17.00 Kocouři

17.30 film UTC

IVAN HLAS TRIO
NEREZ & LUCIA

19.30 nádvoří zámku

ÚTERÝ
7. SRPNA
22.30 Nocturno

