
Janet Robin a November 2nd
Fenomenální americká zpěvačka 
a kytaristka. Písničkářka tělem i duší. 
Koncertovala a nahrávala například 

s Meredith Brooks, Melissou Etheridge, 
či Michelle Shocked. Na tuzemské turné 
se vydala s českými November 2nd, kteří 
od svého debutu sklízejí samou chválu po 
celém světě. Jejich styl je mix blues, funky, 
rocku a amerického písničkářství. 

Dragabanda 
Fúze tradičních lidovek z celého světa, 
především z Čech, Bosny a Irska.

Kočičí hra 
Alternativně folková skupina, jejíž hudbu dělá 
charakteristickou hlavně zvuk harmoniky.
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milí diváci s bretaňskou vlajkou

Lenka Dusilová
Lenka Dusilová je jednou z hyb-
ných sil na současné české hudební 
scéně. Ve své tvorbě se dostala od 

folkového písničkaření až k jazzem nasycené 
alternativě.

Sliotar
Nefalšovaná irská tradiční muzika.  

Od jigů po reely. Od buzuki po whistles. 
Taneční a silně emotivní záležitost. Večer  
zahrají na zámku a poté budou po zbytek 
noci hrát k tanci v Nocturnu.

Hlavní hvězda večera

Ze včerejšího koncertu: V úterý nadchla nádvoří sedmičlenná skupina Bran s mile česky 
mluvícím rodilým bretoňcem Dewim Pajotem, muziku tvrdila keltská kvalita Kukulín.

Bran - Dewi Pajot na bombard Vašek Koubek

Veget
Bluegrassová pohodová muzika z Prahy,  
stojící na folkových základech. 

Pavlína Jíšová 
Zpěvačka, která se zapsala do histo-
rie folku jako jeho první dáma. Zpívala 

spolu s Žalmanem i s Nezmary. Celý život  
tvoří i sólově. Avšak nejčastěji spolupracuje 
s různými přáteli. Na letošním koncertě zah-
raje s Druhou Trávou.

Druhá Tráva
Přední česká bluegrassová skupina v čele  
s kytaristou Robertem Křesťanem a banjistou 
Lubošem Malinou. Proslavili se především 
přebásněním písní Boba Dylana. V posled-
ních letech spolupracovali s Katkou Garcíou.

Velký Informátor
Prdík po pečlivém půlhodinovém focení Aso-
nance na zámku zjistil, že nemá ve foťáku 
kartu.
Chudák Colombo musel včera Telč opustit, 
snažil se sice před mamkou skrývat na zám-
ku, ale nakonec byl odvlečen a odvezen  
na nucenou brigádu do Střítežského gulagu 
- musí naložit 5000 balíků slámy a pak se 
může vrátit.

Garcia
Společný komorní projekt Luboše Maliny  
a Katky García. Hrají v podstatě mix blue-
grassu a irských písní. Angloamerické kořeny 
nám nebyly nikdy tak blízké. V Telči budou 
hrát v rámci křtu alba Woven Ways. 


