
Dizzy Gilagio
Pouliční hudba v té nejpříjemnější podobě. Svérázná 
partička francouzských muzikantů, jejichž repertoár 
se za deset let existence rozšířil na bezmála 50 kousků. 
Akusticky, s pomocí saxofonu, kytar a basy, si prý tahle 
kapela dokáže podmanit jakékoliv obecenstvo. Tak se 
těšíme!

Blondýna
Eva Suková, vystupující jako Blondýna, se po předcho-
zích úspěšných koncertech na Kocouří scéně dnes pře-
místila na zámecké nádvoří. Držitelka „divoké karty“  
z celorepublikové Porty sází na písně s nemravnou, ane-

bo alespoň nevýchovnou pointou. Mezi její oblíbená témata patří slevové letáky, nákupy v supermar-
ketech, hodina aerobiku, antiprotestování a mnoho dalšího ze života.
Michal Prokop & Luboš Andršt & Jan Hrubý trio
Trio ve složení Michala Prokopa, frontmana Framus 5, 
bluesového mága Luboše Adršta a geniálního houslisty 
Jana Hrubého existuje už od roku 1987. Do originálního, 
časem prověřeného repertoáru přispívá každý z pánů po 
svém a stejným dílem. „Každý naše představení je trochu 
jiný, i když vlastně hrajeme furt totéž a nikdy přesně ne-
víme, co z nás vyleze,“ říká o koncertech Michal Prokop.  
Můžete se těšit na původní i převzaté songy, koketující  
s klasickým jazzem a blues, s rockem, soulem, nekompro-
misně „tvrzenými“ charakteristickým zvukem Hrubého 
elektrifikovaných houslí. Očekávejte známé písně Framu-
su, svižné instrumentálky i často dechberoucí sólové improvizace. To nejlepší ze společných koncertů 
představuje prozatím jediná deska Unplugged z roku 2009. Díky opravdovému muzikantskému kumš-
tu a neutuchající chuti těchto pánů k živému hraní očekávejte koncert par exellence!

Divadlo Krtek - Cirkus plný pohádek
Řekněte tři slova a… ano, právě takhle může vzniknout pohádka. Co, pohádka! Pohádky!  

Marek Sýkora, hrdý majitel a provozovatel věhlasného divadla Krtek vám to dnes odpoledne dokáže. 
Pochopitelně s Vaší pomocí – bez ní by to nešlo. Tak určitě dorazte, Vy malí i větší!

Pražce
Bluegrass, country a rockabilly. Zvuk jihlavské kapely, která se poprvé rozezněla před šestačtyřiceti 
lety a má svém kontě čtyři studiová alba, mnozí důvěrně znáte. U nás v Telči rozhodně nejsou žádnými 
nováčky a ani doba koronavirová je neodradila od toho, aby nám zahráli dnešní odpoledne. 

Voilà
Voilà je synonymem pro kvalitní multižánrový hu-
dební zážitek. Swing, twist, šanson, občas okořeněný 
příměsí hip-hopu, disca nebo reggae. Je těžké tuhle 
kapelu zařadit do nějaké škatulky. Perfektně sehraná  
pětice hudebníků plynule přechází mezi hudebními žánry  
a skladbám dominuje zajímavě zabarvený hlas zpěvač-
ky Zdenky Trvalcové. Voilà na sebe upozornili už de-
butovým albem Décollage a především skladbou Flip  
Flops, která bodovala na Rádiu 1 i slovenském Rádiu FM.  
Poslední album On The Waves vyšlo na podzim 2017.

Zaříkávačka deště
Na příležitost dotáhnout zpátky do Telče zpěvačku světového renomé jsme čekali tři roky a čekání se 
vyplatilo! Hned s nástupem první písně Iva Bittová s Vladimírem Václavkem zaplnili nádvoří podivu-
hodnou energií. Déšť jakoby celý den čekal, až koncert začne, aby se spustil a protancoval první dvě 
písničky Ivy Bittové a s posledním tónem druhé z nich jako lusknutím prstu ustal. Bylo to jako z po-
hádky, éterická zpěvačka, která ovládá počasí jako lesní víla na louce. Opravdu se zdálo, že déšť přidá-
vá na síle a ubírá společně se zpěvaččiným projevem. 
Skoro jsem si představila, že na setinu vteřiny vysvit-
ne sluníčko a hned zase zmizí, i když to nejspíš bylo 
jen kouzlem okamžiku. Svým čarováním Iva potvrdi-
la, že svou osobitou, jedinečnou hudbou rozvibruje 
nejen posluchačovo srdce, ale i celý prostor zámku 
a mračna nad ním. Dokonce když několikrát sestou-
pila bez mikrofonu přímo do publika a předvedla své 
těžko pochopitelné vokální techniky, se zdálo, že celý 
vesmír se točí jen kolem jediné hvězdy a přítomné-
ho okamžiku. Vladimír Václavek uzemňoval ženskou 
energii svým šamanským bručením a pokornou hyp-
notizující hrou na kytaru a Toník Fajt matčiny zvukové 
eskapády něžně doplňoval syntetickými drony.
Na Panském dvoře jsme se pak vrátili do třicátých let 
s kapelou Bee band. Pilo se a tančilo, zpívalo a veselilo 
a všichni jsme se náramně bavili až do rána. Maruška

Ahoj Medvěde, tak už nám to začalo. Pomalu se začínáme balit a hoříme zvědavostí - čím krásným a obdi-
vuhodným nás zase překvapíš, a také jak to všichni spolu zvládneme - protože je nás strašně moc a ode-
všad možně. Držím Ti i všem pořadatelům všechny prsty, protože to zvířátko korunované je skutečně 
potvora a je to veliká starost. Ale věřím, že když umíme netahat jídlo do zámku, nepředbíhat ve frontě, 
vypínat mobily a nezaclánět deštníkem, bude nepoprskat se navzájem hračka. Sním si o tom, že třeba  
budou někde na stánku roušky s telčským logem, které vedle své užitečnosti budou i krásným neroz-
bitným kapesním suvenýrkem... no a když nebudou, pro jistotu jsme vybavení. 
Těšíme se moc! Krásné Prázdniny! Dáša & Haha Family

Markytce se povedlo včera večer vyhodit si koleno, takže odteď bude svoje stánkaře obskakovat o berlích. 
A nebude do všecho už strkat nos, ale nohu.

Včera proběhl v nočních hodinách na baru veselý pub kvíz se 
záludnými otázkami. Prověřil znalosti telčských reálií i obecné 
festivalové vědomosti, byla i předváděcí poznávačka pořadatelů 
a nakonec těžký kalibr – rozeznávání živě hraných jazzově upra-
vených písní. Vítězové z týmu Alkoholici samotáři zaslouženě 
brali vítěznou bobkovici, druhé místo obsadil barový tým  
a odnesl si dárkové balení pivenek. Díky Colombovi a Karlovi 
za přípravu, Tondovi dík za zapečetění redakce, takže se mohl 
zúčastnit i Ondra. Příště nás čeká Oliverův ultimátní Shrekvíz!
Lukáš V.: „Když balíš holky po třetí hodině ráno, tak už nejsi lovec, 
ale sběrač.“

Přijďte si na dvorek Lidušky (za výčepem Kozla) vytvořit do dílniček dárek z Telče. Možností máte dost: 
malovaná sklíčka, kolážové pohlednice, náramky, tisk na trička, malování na plyšáky, polštářky a tašky. 
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