
Dvojitá dávka koncertů
Druhý páteční večer festivalu, dvě hudeb-
ní scény plné perfektních hudebních zážitků. 
Stačilo si jenom vybrat, což ovšem včera neby-
lo vůbec jednoduché! Po krásné psí pohádce,  
v podání Divadla Kampa a po kocouřím koncertu  
Biginbrothers před námi stálo složité rozhodnu-
tí. Nezmaři se symfonickým orchestrem na zám-
ku anebo Nikola Mucha s Tata Bojs na Panském 
dvoře? Ať už jste zvolili jakkoliv, může vás těšit, 
že jste rozhodně neprohloupili. Oba včerejší kon-
certní bloky byly více než vydařené, a nás těší, 
že se vám, soudě dle nadšených reakcí, kapely 
opravdu líbily. Folkoví Nezmaři nám kromě no-
vého velkého zpěvníku na zámek přivezli celý symfonický orchestr Základní umělecké školy Jihlava. 
Pohled na zámecké pódium, naplněné nadějnými mladými muzikanty v čele s Šárkou Benetkovou, 
Zajdou, Jimem a Tondou, byl skutečně působivý a s každou další odehranou písničkou na působivosti 
pouze získával. Přestože Nezmaři nehrají v podobných aranžích poprvé, pokaždé se jedná o jedinečný, 

neopakovatelný zážitek a my jsme opravdu šťastní, že jsme u jednoho  
z takových mohli včera být osobně. Třešničkou na dortu pak byl noční 
hudební recitál dua Dobrák Bárny v přilehlých prostorách zámecké-
ho parku. Ke společnému hraní pánové přizvali i našeho Matěje a byla 
to krása! Pokud jste včera zvolili raději Panský dvůr, mohli jste zažít  
atmosféru zcela jinou a na našem festivalu téměř nevídanou. Pandí stage 
odstartovala skupina Lajky a svým osobitým altrockem i promyšlený-
mi texty nastavila laťku pro další kapely vysoko. Ne ovšem dost vysoko  
na to, aby zahanbili legendu, Nikolu Muchu, která nastoupila hned po 
nich. Svými provokativními punkovými výtvory roztančila celou louku  
a ti kdo stáli vpředu se od začátku do konce nezastavili. Očekávané hvězdy 
večera, Tata Bojs, v žádném případě nepředvedli o nic horší show. Těsně 
před jejich nástupem Panský dvůr ztichnul a z přecpaného kotle jakoby 
se šířilo napětí, které bylo vzápětí uvolněno po prvních tónech počáteční 
skladby. Byla to jízda plná chytrých textů, šílených světel a hlavně pořád-
ného rocku. A když už byli po nepřetržité akci všichni unavení, ukázali se 
v sálu Panského dvora snoví Teepee, kteří nás svými melancholickými 
texty a klidnou hudbou pomalu uložili k zaslouženému spánku.

Shobull band
Tahle ostřílená banda z Jihlavy už má něco málo za sebou. Své začátky si prožili v malé hospodě  

s kytarou na koleni a dnes je můžeme vidět na naší velké stagi panského dvora. Přitáhnou všechny 
milovníky staré tvrdší hudby se záběrem stylů od rock ‘n‘ rollu až po The Doors, jak oni sami s nadše-
ním tvrdí.

Hrabě Monte Crazy
Z Nového Města na Moravě k nám dorazí jedna ještě skoro horká novinka – alternativní rocková 

kapela Hrabě Monte Crazy. Skupina, složená z pěti nadšených muzikantů, vznikla v březnu 2018, čímž 
je stále řazena mezi nováčky hudební scény. Na podiu však působí velice sebejistým a zkušeným do-
jmem. Jejich záliba v dramatických a chaotických textech, pojednávajích například o sexu, rybolovu, 
nebo uzeninách (a dalších lidských slabůstkách...), kapelu a jejich filozofii definuje asi nejlépe. Pobaví 
vás i přimějí k zamyšlení.

Martina Trchová trio
Zpěvačka, textařka, skladatelka, malířka, spiso-

vatelka a v neposlední řadě učitelka, cestovatelka  
a v posledním roce i maminka. Už z tohoto výčtu je 
jasné, že Martina Trchová skutečně nezahálí. Za svou 
hudební kariéru vytvořila několik zajímavých uskupe-
ní od prvních Vzdušných zámků, přes Ježibabinec až 
po spojení s Adamem Kubátem, se kterým interpretují 
písně z repertoáru Zuzany Navarové. Aby toho neby-
lo málo, tak stihla také vydat své Deníky z Ladakhu,  
ve kterých zaznamenala malované i psané dojmy z její 
cesty do himalájského Ladakhu, kde učila výtvarnou 
výchovu a hru na kytaru na škole podporované organizací Brontosauři v Himálaji. Na zámku, letos už 
podruhé, vystoupí Martina tentokrát spolu se svým triem. Těšit se můžete na osobité autorské pís-
ně, výrazný Martinin hlas, jazzovou i klasickou kytaru Patrika Henela, podkreslenou měkkým tónem 
kontrabasu Radka Polívky a progresivních perkusí Petra Chlouby. Trio hraje vlastní tvorbu inspirující 
se silnými ženskými písničkářkami. Aranže písní se pohybují na hranicích jazzu, blues, folku, latiny  
a šansonu, a jejich texty mapují pražskou a brněnskou periferii, i hloubku lidské duše.

Epydemye
Tahle folkrocková banda u nás rozhodně není žádným 
nováčkem. Epydemye se v Telči pravidelně představu-
je už od svého založení v roce 2005 a to nejdřív na 
Kocouří scéně, následně na nocturnu a nakonec si za-
hráli i na hlavní zámecké scéně, kde je máte možnost 
vidět i dnes. Letos se navíc chystají křtít novou desku 
Milé děti. Tohle album vás vpustí do světa dvou mužů, 
introvertů a snílků. Připravte se na vlny emocí, vzlety 
do výšin, strmé pády, lásky, sny i touhy a děti, které ob-
rací život naruby. No zkrátka, dnes to rozhodně není  
vystoupení, které je radno nechat si ujít.

Funky Ship
Na divoké vlně funku večer připluje v Telči dobře známá kapela Funky Ship. Jejich písničky si brou-
káme už několik let a přestože kapela nikdy nedosáhla „velké slávy“, na Prázdninách má na svých 
koncertech vždy narváno. O malém počtu fanoušků tedy nemůže 
být řeč. A není se čemu divit. Jejich vždy divoká prvotřídní show, 
v čele s kytaristou a zpěvákem Tomášem Bartuškem, slibuje ori-
ginální autorskou hudbu, skvělé texty a hlavně spoustu zábavy.  
V povídání mezi písněmi, když tančí, nebo třeba když začnou létat 
podprsenky vzduchem. A pozor, bude to naposled, takže větší jíz-
da, než kdy před tím! Nejedna slza ukápne. Přesto se nemůžeme 
dočkat a ani vy byste neměli chybět!

Divadlo Koník – Perníková chaloupka
Dvě děti samy v lese a co se všechno může stát. Jestli už znáte tuhle pohádku, říkejte si jí 

pozpátku. A stejně se přijďte podívat! Pohádka na motivy veršů Václava Renče. Bude to veselé! 
Bonsai č.3

Původně studentská jihočeská kapela, navazující na odkaz folkové Bonsaie, která v letech 1983  
a 1984 získala Portu. Ta s pořadovým číslem tři pootevřela dvířka další trofeje na letošním ročníku, kde  
se prohrála až do finále. Kapela staví na písních Františka Stralczynského a Tomáše Poláčka, kterým 
vdechuje nový život a nechybí ani vlastní autorská tvorba. 

Goji
Jsou spolu od roku 2014 a potkali se v Hradci Králové. Je obsazení i počet se mění, ale autorka a srd-
ce kapely, Barča Petříčková, se nemění. Goji mají rádi folklór ze všech koutů světa a nechávají se jím 
inspirovat. Hovoří o sobě coby o free folkařích. Hrají stejně ochotně na pódiích jako mimo ně. Minulý 
rok jim telčské publikum zcela propadlo, takže máme radost, že je můžeme opět po roce přivítat u nás.

Ital si kupuje zelený tričko
Markytka a balení po telefonu

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kreslení na magnetky, na plyšá-
ky, na polštářky, na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Ko-

žené náramky a malování hennou. Výroba labyrintů a píšťalek. Ruční tisk na trička a tašky tiskátky.  
Malování na sklíčka a lepení dřevěných modelů a denně kolem 19:00 velká bourací akce postaveného dřevěného 
hnízda!
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