
Divadlo DFM
Kašpárek a drak aneb Nechutná princezna 
nebo taky Jak se Franta dočkal 
O tom, jak si Kašpárek dělal ze všech kašpárky,  
o tom, co všechno Franta zvojtil a taky o tom,  
že není všechno rytíř, co je plechové… Hraje Mar-
tin Skřítek Kolář ve 14:30 na náměstí.
Sekvoj
Na kocourech se o vaši příjemnou náladu postará 
Sekvoj. V tomto případě ne stometrový jehličnan,  
ale pětičlenné folkové uskupení z Prahy. Na scéně 
zazní kytara, flétna, perkuse, dobro, mandolína  
a kontrabas.
Čankišou
Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla  
do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky 
svým koncertům nabitým energií a divokými 
rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou 
impozantního zpěváka Karla Heřmana po pár 
minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou  
se svou fůzí různých etnických vlivů na rockovém 
základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů 
projeli svět od ostrova Réunion v Indickém 
oceánu až po Pakistán.

Talya G.A Solan
Nejočekávanější zámořskou hvězdou letošních 
Prázdnin v Telči je izraelská zpěvačka Talya  
G. A Solan, jenž se hlásí k vlivu Lisy Gerrard  
a Taraf de Haidouks. Pro svůj výjimečný zpěv  
a cit pro fůzi hudebních žánrů se stala na blízkém 
východě velice uznávanou hudebnicí a dokazuje 
to i skutečnost, že v Jeruzalémě zpívala v prezi-
dentském paláci samému izraelskému preziden-
tovi Shimonu Peresovi.
Hromosvod
Pražská skupina Hromosvod se za dobu svojí  
existence umístila v několika žánrových soutěžích 

a má za sebou přes 200 koncertů. Hraje našlapaný písničkový folk-rock, který se díky nástrojovému 
obsazení a aranžérské pestrosti mírně vymyká tradičním proudům,  
ale nezabředá do bezbřehé alternativy. 
Divadlo DFM - Milan Uhde: Výběrčí 
Zdánlivě absurdní monodrama. “Čím víc klesá napětí a tlak v síti,  
tím víc musí bejt výběrčích, a čím víc je výběrčích, tím víc klesá tlak  
a napětí v síti.“ Režie Martin Kolář, hraje Martin Kacafírek.
Výstavy
Dnes v pět na radnici proběhla vernisáž obrazů, kreseb a ilustrovaných bás-
ní Honzy Volfa . Pořadatelé Prázdnin se při té příležitosti rozhodli ozkoušet 
rčení, že neumí hrát golf a zjistili něco skandálního! Není to pravda! Trefil 
se totiž přímo do táty prázdnin Medvěda. Zítra v 17:00 vernisáž výstavy 
malíře Ivo Návrata v Lyře (starý Motorpal) s názvem Bradou do pěsti  
a nosem do kolena.
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NOCTURNO Trojka Zuzany Homolovej 

Sportovní dílny ve dne v noci V průběhu baru florbalová 
škola v chodbičce, ve 4 ráno sraz u barpultu na východ slunce  
u kostelíku Svatého Jána (směrem na Krahulčí). Volejbal zítra  
ve 12 hodin n hřišti u gymnázia. Nevolejbalisti trénují golf na 
přilehlém fotbalovém hřišti a zámeckém parku.

Chill-out na dvoře v Lidušce Tvůrčí dílny na každý den 
od 13:00 do 17:00. Přijďte si vyrobit smaltované šperky, malo-
vané hedvábné šátky, košíky z pedigu anebo něco z leptaného 

skla. Trampolína a prodej nápojů! Zítra začíná turnaj v petanque!

Členové tohoto slovenského hudebního sesku-
pení kladou důraz na koncentrovaný výraz písní  
a starých příběhů. Jejich produkce vytváří at-
mosféru výjimečnosti a provokuje nonverbální 
komunikaci s publikem. Můžeme se tedy jistě 
těšit na velmi zvláštní a zajímavý večer.

Jiří Bílý se svým Bandem hrál letos na Prázdn-
inách v Telči poprvé a příjemně nás překvapil. 
Jejich rychlé písně s jiskrnými texty svižně 
šlapaly a roztancovávaly publikum co to jen 
šlo. Byli důstojnou předkapelou pro hlavní 
hvězdu večera – Michala Prokopa a Framus 5. 
Kdo by snad čekal, že pánové po letech ztrácejí 
elán, anebo že jejich hudba ztrácí šmrnc, dost 
by se mýlil. Jejich koncert byl jedna velká show, 
a bylo zcela zřejmé, že to všechny muzikanty 
baví. A nejen je. Bavilo to především celé 
publikum.

VČERA NA NÁDVOŘÍ

ZA
TM

ĚN
Í


