
Taneční dílna
Dnes ve dvě hodiny v parku pod zámeckou tera-
sou navštivte hodiny taneční improvizace Klárky 
a Páji - vezměte si vhodný oděv a buďte vítáni!

Hradišťan
Cimbálová muzika v čele s vynikajícím hou-
slistou Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším 
moravským cimbálovým kapelám nejen 
u nás. Je ojedinělým hudebním tělesem s vyso-
kou uměleckou úrovní, širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, jehož 
inspiračním zdrojem se stal folklór.

Jablkoň
Punkrockové táborákové písničkaření 
Michala Němce a přátel. Jejich zdravě 

přirozená genialita se v jejich muzice snoubí 
s profesionální šíleností, což dělá z koncertu 
Jablkoně epochální kulturní zážitek gigantic-
kých rozměrů.

Martina Trchová
Svým posledním albem si Martina vydo-
bila trochu místa na výslunní a od té doby 
hudebně jen roste. Její osobité vyjádření 
bývá pro svou bezprostřednost srovávané  
s vystupováním Zuzany Navarové. 

Hluboké Nedorozumění hraje vlastní re-
pertoár trampských a folkových písní.

Cindži Renta
Dechberoucí, nezastavitelná, kameny drtící, 
ujíždějící, napumpovaná, rozjetá a valící se 
krumlovská romská jízda dnes ve sklepě!

Jiří Plocek a Jitka Šuranská
Hudecká úderka akusticky kouzlí s houslo- 
vým odkazem nejen moravských primášů. 

Starobylé moravské balady zní v Jitčině podání 
jako svěží vánek nad rozkvetlou loukou tradice.

Naďa Urbánková a Bokomara
Naďa Urbánková, legenda české pop scény,  
zpěvačka v divadle Semafor a pětinásobná 
vítězka Zlatého slavíka. Před rokem se vrátila na 
scénu v doprovodu Bokomary Luboše Javůrka.

Epy De Mye Vítězové letošní Zahrady. Čistě akus-
tická a přesto výjimečně nápaditá muzika.

Tamaral hrají a zpívají autorské písně, 
které si od folku tu a tam odskakují k jazzu nebo 
blues.
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Pouzí tři muzikanti avizovaní na plakátech dokázali na včerejší koncert nalákat stovky 
diváků. Redl, Samson a Janoušek. Zaplněné nádvoří si do sytosti užilo jejich výstředního 
humoru jak ve vyprávění, tak v hudbě. Jako hosta si pozvali Jamajského zvukaře.

Do větru Folková svatá trojice Jamajské překvapení

Fleret a Jarmila Šuláková
Typickým znakem Fleretu jsou jejich lidové 
kořeny, které nechávají při muzicírování drát  
se na povrch skrz hutný základ rocku. Jako stálý 
host s nimi vystupuje královna našich lidových 
písní - zpěvačka Jarmila Šuláková.

Hradišťan


