
Njorek
Bezpochyby současná hudba vycháze-
jící z lidových kořenů. Sestava neob-

vyklým způsobem interpretuje  moravské 
krvavé balady. 

Drby
Luboš Javůrek si včera na baru odskočil na 
toaletu. Bohužel pro něj si ho při zavíračce  
o hodinu později nikdo nevšiml.
Pořadatelka Škrkafka na redakci: “Hele a ten 
Zpravodaj jste jako museli přejmenovat kvůli 
Mladý Frontě?” (nemuseli, můžeme mu říkat 
třeba jako náš zvukař Luboš - “Plátek”)
Prdík se při výrobě Plátku ptá: “A dá se ta 
fotka otočit, jako bych se na tu holku díval 
zezadu?”

Víťa Marčík 
Zasloužilý národní umělec, amatérský herec 
a profesionální komediant. Hraje divadlo, na 
které do konce života nezapomenete.

Víťa Marčík 
Večer v čase Nocturna zahraje Víťa Marčík 
hru na motivy Robinsona Daniela Defoea.

Cimbal Classic
Ať už v nádherných aranžích lidovek 
nebo ve vlastních písních vzdávají 

manželé Štruncovi hold nejen moravské 
lidové tradici.  

Jana Šteflíčková a Kůň
Mladá nadějná rozverná herečka divadla Ypsilon se 
svojí kapelou. Zahrají odpoledne i večer ve Sklepě.
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tiskneme díky

Jen Tak Tak se před nedávnem vrátili z turné 
po Mexiku a přinášejí odtud nejen latinsko-
americkou inspiraci, ale i vyzrálý melodický 
folk s přístupnými texty.

Michal Prokop a Framus Five
Michal Prokop, jeden z prvních beatových 
zpěváků u nás, se se svojí kapelou Framus 
Five vrátil na scénu teprve před rokem. Na 
oslavu Prokopových šedesátin v listopadu 
2006 se konal mimořádný koncert Framusu 
v pražské Lucerně, ze kterého bylo vydáno 
první Prokopovo dvd - Live 60.

Taneční dílna
Dnes ve dvě hodiny v parku pod zámeckou 
terasou můžete navštívit hodiny taneční im-
provizace  pořadatelek Klárky a Pájy a jejich 
telčských kamarádek, které mají tanec v krvi. 
Všichni jste vítáni. 

Vladimír Merta
Opravdová legenda mezi českými písničkáři. 
Snoubením virtuózní hry na kytaru či lou-
tnu s křehkým vokálem, odhaluje esenci 
pravého truvérského umění.

Strašlivá podívaná zabrousí do irského, cikán-
ského či židovského názvuku.

Anička a Michal z JablkoňeMartina Trchová Jura z Hradišťanu

Nádvoří zámku včera zažilo nejenom letos zatím největší počet diváků, ale hlavně neopa-
kovatelnou, perfektní a radostnou atmosféru hudebního spojení dvou významných těles,  
Jablkoně a Hradišťanu, překračujících škatulky žánrů.

Vladimír Mišík & ETC.


