
Na dvorku Lidušky je 
jiný svět, přijďte si něco 
vyrobit! Malování na sklo, 
výroba panenek, vějířů, 
hrajících šamanských holí, 
tisk na trička, šití čelenek, 
keramické mozaiky, pro-
vázkové bludiště a další. 

Pruhované panenky – O Sněhurce
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Staré kufry, stojany 

na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní velikosti. Během představení usly-
šíte různé obvyklé i neobvyklé nástroje – tibetské mísy, dešťovou hůl, kytaru, flétnu, buben, zvonky  
a chřestidla. Pohádka pobaví malé i velké diváky.

 RUR 2/Rustic Robots
Kapela hrající tradiční bluegrass s duší country na úrovni evropské špičky. Jejich písně inspirují 

jména, jakými jsou Merle Haggard, Buck Owens anebo George Jones. Pocházejí z Jihlavy, hrávají na 
společných pódiích s Robertem Křesťanem a Druhou trávou anebo se spřízněnými Malina Brothers. 
Od dalších kapel stejného žánrového zařazení je odlišuje přídavek humoru, sázka na autentický srdeč-
ný, pokud možno trojhlasý, zpěv.

Přijela Johana, ukradla Šárce šéfování baru a hned se to pod její nadvládou zvrhlo. Nad ránem se hrál 
Beer–pong, všichni zúčastnění se náležitě unavili a Jindra si rozbil o bar nos.

Kartičky se ztrácely včera ve velkém, cedulky Agi se našly až u hřbitova a Pruhované panenky leží v redakci.
Víťa Marčík má prý od manželky Evy na představení našitá tlustší trička, aby nebyl tak atraktivní pro ženy.
Markytka se starala na zámku o Bacily a dneska večer už bude mít na nocturnu Epydemyi.
Honza Friedl poté, co se pochlubil svým aparátem na telčském zámku, odpovídal celé dopoledne na nenávistné 
komentáře na facebookové skupině Zvukařské fórum. Možná budou kvůli němu správci nuceni skupinu zrušit.
Operace Kobylky včera na zámku úspěšně dojedla další talíře  
občerstvení po kapelách. Díky chlapci za obětavost!

Nerezivějící Hlas Nerezu
Úterní ospalé odpoledne probudila country a bluegrassová Parta 
starýho Hrouze se svým repertoárem, místy příjemně evokujícím 
vzpomínky na písničky československých Greenhorns s Michalem 
Tučným. Valašská kapela Noca, v čele se zpěvačkou Marií Davido-
vou, přivezla originální hudební rukopis a poetické texty. 
První půlka programu hlavní scény byla vyhrazena pro tři per-
fektní muzikanty – Ivana Hlase, Norbiho Kovácse a Jaroslava 
„Olina“ Nejezchlebu. Ivanovy písničky mají osobité kouzlo, jsou 
nesmírně příjemné na poslech a humor, kterým pánové oplývají, 
baví a okamžitě boří hranici mezi muzikanty a obecenstvem. 
Jedinečný hudební projev zpěvačky slovenského původu, Lucie 
Šoralové, nám dal hned při první písničce na srozuměnou, proč 
k obnovení Nerezu došlo právě nyní. Lucia Šoralová nenahrazu-
je Zuzanu Navarovou. Je svá, vyzařuje nakažlivou energií, kterou 
přenáší na zbytek kapely, ale i na všechny přítomné v hledišti. 
Zdeněk Vřešťál s Vítem Sázavským vedle Lucie doslova mládnou. 
Na celé kapele je vidět, jak moc je hraní baví, což samozřejmě ne-
mohlo skončit jinak než několikerými ovacemi ve stoje. 
Kdo neměl dost, přijal naše pozvání na nokturno jihlavského pro-
jektu Rendez–fou. Tahle mladá trojka letos málem vyhrála Anděla 
a během koncertu plného energických a nápaditých písní před-
vedla, že by si ho určitě zasloužila. Můj hlas tedy určitě dostali.

Dál nic 
„Dneska jako člověk seš míň než ta žabička, ty vado.“ Film o tom, jak si Češi staví dálnici do Němec-

ka. Jeden na zahradě nosí sluchátka proti hluku a modlí se, ať už dálnice auta odvede, druhý se ji snaží 
dostavět a odejít konečně do důchodu, třetí chrání živočichy i rostliny a žaluje dálnici u soudu. Sedm 
let stavby, šestnáct kilometrů dálnice a zablokovaná společnost. Námět Hitler, hudba Wagner, účinkuje 
český národ. Projekce poběží od 17.30 v Univerzitním centru Telč.středa 8. srpna okouzlený 11 / 2018
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Lenka Filipová
Dáma s nádherným hlasem a skvělá hráčka na kytaru 
navštíví náš festival už počtvrté. Žánrově nezařaditelná 
Lenka dodnes ráda experimentuje a nebojí se žánro-
vé rozmanitosti. Zpěvačce hitů Věnování, Zamilovaná  
či Za všechno může čas momentálně učarovala keltská 
hudba, takže na to, že dneska určitě uslyšíme alespoň 
nějaké písně z právě připravované desky, můžete vsadit 
boty! Koncerty této cenami ověnčené hudebnice vynika-
jí celkovou precizností, příjemným projevem a vysokou 
kultivovaností. Lenka má na svém kontě přes 20 alb, ho-
voří plynule několika jazyky, což jí mimo jiné umožnilo 
koncertování takřka po celém světě. V roce 2008 byla 
hostem pražského koncertu kanadské megastar Céline 
Dion. S tou ji pojí zajímavá historie, neboť Dion, výher-
kyně Eurovize z roku 1988, byla v soutěži náhradnicí za 
Lenku, kterou na ni tehdejší politický režim nepustil. Lenčina dcera, úspěšná zpěvačka s charakte-

ristickým hlasem Lenny, jdoucí v matčiných stopách, 
se u nás v minulosti také představila. Dnešní večer-
ní koncert slibuje další z vrcholů letošního festivalu.  
Jste srdečně zváni!
Epydemye
Tahle folkrocková banda u nás rozhodně není žádným 
nováčkem. Epydemye se v Telči pravidelně předsta-
vuje už od svého založení v roce 2005 a to nejdřív 
na Kocouří scéně, následně na nocturnu a nakonec  
si zahráli i na hlavní zámecké scéně. Letos je uvidíte 
večer na Panském dvoře a rozhodně to není vystou-
pení, které je radno nechat si ujít.

DÍLNY


