
Markéta Irglová a Glen Hansard
Už jsou to čtyři roky, co se na Prázdn-
inách v Telči poprvé objevil jakýsi potulný 
Ir s jednou slečnou z Valašského Meziříčí. 
Tehdy je málokdo znal, dnes jsou známí 
po celém světě. Glenovi a Markétě se 
tehdy v Telči tak zalíbilo, že se sem rok  
co rok vraceli a my jsme neskutečně rádi, 
že se mezi pár letošních českých festivalů, 
kde chtějí zahrát, vešel i ten náš.

Muzika do rána!
Ve sklepě se od začátku festivalu nechodí spát dřív než za kuropění! Pražská Tua Borta hrála  
v sobotu s Draga Bandou lidovky na dudy a bubny, dánští Moving Cloud s tanečnicí Mette skončili  
v neděli něco před druhou ranní, aby je v jamování vystřídali nezničitelní irové ze Sliotar. Ray 
MacCormac mačkal své uillean pipes zběsilou rychlostí až do svítání, kdy nám slavnostně oznámili 
společně s kytaristou J. P. Kalliem, že po šestitýdenním turné po Evropě je v Telči všechno nejlepší – 
nejlepší jídlo (Restaurace u Zachariáše), nejlepší ubytování (E-on), nejlepší koncertování (zámek)  
a publikum (Vy!). Začínám se obávat, že letošní nový motiv na tričkách: „koucouři, zámek, sklep až 
do rána“ má kouzelnou moc a kdo to tričko má na sobě je v jeho moci a musí ono heslo naplňovat!

Jauvajs
„Irská hudba v českém kabátě.“ Jauvajs vydali dvě desky  
a zahráli si s několika hvězdami české scény. Na Prázdninách 
jsou už stálicemi. V roce 2002 hráli i na hlavní scéně.

Život je pulsující píseň 
Včerejší nocturno ve Sklepě pro mě patřilo k vrcholům festivalu. Vladimír 
Václavek se s grácií Buddhy dostává ve svých písních a improvizovaných 
kompozicích do neprobádaných výšin našich hudebních představ a leckdy 
je dokonce překračuje. Jeho spoluhráč na bicí nástroje Miloš Dvořáček  
„si hraje“ mj. také se svým hlasem a efekty s lehkostí a sebeironií. Muzika 
ze které čiší radost, chuť neustále hledat (i po letech a řadě známých hitů 
se nepotřebuje opakovat!) Také většina nových kousků, které tvořily pro-
gram včerejšího koncertu se klube z meditativních nálad, od ruchařského 
hledání a vrstvení hlasů přes šamanské zaříkávání (etno?) a graduje  
v extatickém duchu, kdy muzikanti nezapřou rockovou minulost. I když 
smyčky, byť nahrané „naživo“ zavazují k dodržení pravidelného rytmu, 
nevyznívají Václavkovy kompozice mechanicky, naopak - podklad je dále 
zdoben „jazzovou ornamentací“, rytmickou zajímavostí (i obyčejný valčík 
je neobvykle členěn) a vše dohromady je ke všemu osobitou a upřímnou 
lidskou zprávou o bytí (čili folk?). 
Když jsem včera v noci opožděně vcházel do druhé písně koncertu měl jsem pocit, že sklep je hustě 
zaplněn zvukovou hmotou, že každá molekula dýchá kosmickým rytmem a tančí v hudební krajině - 
oba muzikanti jsou zkrátka pány svých nástrojů a virtuozita ekvilibristických špíčků dvojice Václavek 
– Dvořáček tvoří v našich krajích ojedinělou paralelu světové špičce slyš. např. Bobby McFerrin  
z té provařenější polovice, Fred Frith nebo Derek Bailey z experimentální tradice avantgardy.  
To mě potěš Kozle, jestli je tento festival folk nebo country! kamarád Tílko

Pavel Lohonka Žalman oslavil včera 40. výročí na hudební 
scéně se svými dávnými přáteli, se kterými začínal – s Pav-
línou Jíšovou a Tondou Hlaváčem, ale samozřejmě také  
se současnými spoluhráči Honzou, Jindřiškou a Petrem.
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VČERA

NOCTURNO

Traband a Jablkoň - Hypnofolková masokombinace

Dílny
Na dvorku Lidušky (základní umělecká škola) – za výčepem Kozel na rohu náměstí se uhnízdily 
DÍLNY! Nakoukněte do Jiného světa, občerstvěte svoje duše a zkuste tvořit! Košíky z pedigu, hed-
vábné šátky a kravaty, smaltované šperky, malování, leptání skla… Ode dneška je také ve dvoře za 
příjemných atmosferických podmínek (chládek, stínek, poleženíčko) možno ochutnávat kávu  
z různých koutů světa či archivní a sudová vína naší milé kavárničky Vinové – Salotto. Trampolína - 
skákanda od zítřka... tímto se Liduška historicky stává novinkou letošního ročníku – oficiální CHILL 
OUT FESTIVAL AREA, takže kdo si potřebuje oddechnout, odložit starosti či dítě do péče našich 
pořadatelek – je vítán! Pozor -zítra bude navíc ještě taneční dílna v parku pod terasou v 16 hodin!

STŘEDA 30.7.

Irští Sliotar si pochvalovali v Telči také ubytování (prý nejlepší z celého jejich 
turné) zapůjčené firmou E-on. Zpravodaje a fotky tiskneme na tiskárnách 
Ricoh zapůjčených od firmy Impromat. Kozlovi patří díky za naše svlažená 
hrdla ve dne v noci!

NOCTURNO Pacora Trio - Worl music, jazz a moldavské lidovky v režii houslisty Stano Palúcha

Michal Němec dnes koupil na Michala Němce 32 vstupenek!

Handl
Krom irské muziky v podání kapely 
Jauvajs se na Kocouří scéně představí 
i bluegrassová skupina Handl.

Anička Duchaňová - La Kantýna
Své první divadlo hrála Anička Duchaňová 
ve svých šesti letech. O pár let později 
absolvovala DAMU a založila své vlastní 
divadlo – Vyrob si své letadýlko, ve kterém zdařile kombinuje loutkové, předmětové i činoherní 
divadlo. Nápad na představení La Kantýna vznikl v pětačtyřicetistupňových vedrech při popíjení 
Yucatánské kaktusové vodky, a přestože scénář vznikl až skoro o rok později u nás, v čechách, žhavé 
mexické slunce v něm opravdu nechybí.
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