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středa 11. srpna
Magická rolka s bluegrassovou
nádivkou
Pondělní noční koncert argentinského dua Springlizard jsem
v minulém díle zpravodaje vychválil dostatečně, jen co je pravda.
Včerejší dohrávka na kocouří
scéně nebyla o nic méně vydařená.
Publikum se rozrostlo, jen ta
atmosféra už nebyla undergroundová, ale městsky bluegrassová.
Díky sluníčku, které se včera
opravdu snažilo, byl koncert o dost
veselejší, o něco více á la Argentina. Naši noví kamarádi z druhého
konce světa budou na Telč ještě
dlouho vzpomínat. A také my
na ně.
Hlavní scéně na nádvoří zámku
večer kralovaly nejslavnější české
bluegrassové kapely. Veselý Cop
letos konečně nezmokl, za což jistě
byli vděční nejen jeho hudebníci,
ale také celá Druhá tráva
a vlastně my všichni. Druhé trávě
v čele s Robertem Křesťanem se
koncert opravdu povedl. Nádvoří
bylo příjemně nacpané a všichni
si užívali hypnotický Robertův
hlas, perfektní sóla jednotlivých
hudebníků a hlavně dokonalý
souzvuk celé kapely.
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Veget
Pražská kapela Veget hraje folkgrass – hudbu na pomezí bluegrassu
a folku. Hrají vlastní skladby i převzaté tradiční bluegrassové písně,
ať už přeložené, nebo v originálním znění. Upozornění pro catering
a bar: přestože ten název nemá nic společného s jídlem, alébrž
s pohodou, gastronomická sekce kapely prý mapuje akce podle kvality
stravování. Prý doufají, že i u nás snědí něco zajímavého.
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Devítka
Kdo z folkových fanoušků, kdo z pravidelných,
ale i občasných fanoušků, kdo z obyčejných lidí
by neznal Devítku? Jindřiška a Honza Brožovi spolu
s Petrem Havrdou patří k základním kamenům české
folkové scény. Tahle kapela se může chlubit spoustou
věcí, od sličné zpěvačky Jindřišky přes šest vydaných
CD a skoro jednadvacet odehraných lét (a let)
až k opravdu široké a pevné fanouškovské základně,
která nikdy nezklame ani při koncertě, ani po něm.
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Nezmaři
Nezmaři prostě nejdou zmařit. Ať děláme, co děláme,
pořád se do Telče vrací a stále na zámecké nádvoří přitahují
stovky diváků. Nezmarům vděčíme nejen za pořádně velkou
hromadu folkových písniček, ale také za téměř nekonečnou
řadu probdělých nocí. Už pěkných pár let se s Nezmary
popichujeme a navzájem si chystáme nejrůznější lumpárny
a překvapení. Letos je to dokonce překvapení oficiální
a hudební. Jim nám o něm nechtěl dopředu nic říct
a všechno do poslední chvíle tají. Na internetu a v Telči se
ale nic neutají, takže o Jimově překvapení už všechno víme.
Deneb
Tři dívky a dva muži svižně v lichých rytmech. Bývalí hudebníci ze známých skupin, jako
například Bran nebo Dún an Doras, dali dokupy originální akustický projekt, který vychází
především z lidové hudby zemí Balkánu, ale i z českých a moravských lidovek... A krom toho se
občas dočkáme i různých hudebních výletů a překvapení. Projev skupiny vás vtáhne svou drásající
upřímností a svižnou lehkostí. Po skončení hlavního koncertu na náměstí!

NEBEZTEBE a POUTA
PASSAGE, STRÁNÍCI
ŽALMAN a spol.
AUTOBUF Řídič
KRRAAKK

ZÍTRA
12. SRPNA

Nově dílny linorytu, tisku na
Isara
trička a výroby pletenců až
Isara je původní název pro řeku Jizeru. Základem je staroindické slovo,
do neděle každý den od 13
které znamená prudký, rychlý. Takže si jistě dokážete představit, jak to
hodin v Lidušce! Zve rodina
vlastně zní – energický mix historických písní. Kapelu Isara dali dohromady hudebníci z různých uskupení, takže se v jejím soundu do hudby Tomešových z Vrchlabí.
Ostatní dílny pořád fungují!
středověké, renesanční a keltské mísí ozvěny rocku a nebo folku.

Divadlo Bufet: Řídič
Divadlo Bufet ve svém autobusdivadle v Telči
řádí už čtvrtý den. Střídmí klusáci v kulisách
višní v posledních třech dnech předváděli své
komediálně-hudební šílenství, dneska je na řadě
opravdové divadlo – Řidič. Kam jedeš? Ví to řidič?
Cestující? Řídí řidič nebo cestující? Jsi cestující
nebo řidič? Kdo je Řídič? Kdo nás řídí? Řídí vůbec
někdo? Grotesktní meditace za sklem autobusu
pro 37 obsazených sedaček.

Na baru si kromě pochutin a toho, aby se do vás náhodou po náročném večeru zase někdo
nezamiloval, musíte dávat taky celkově pozor - sbírají se tam totiž čárky a křížky, ale nikdo
neví, za co! Kdo získá asociací pořadatelů nejvíc oceňovaný zlatý křížek?
Zítra ve 13:00 na hřišti
DRBY

Nejvíc nejvíc říká nejvíc určitě nejvíc Jane.

u gymnázia (přes
Springlizard na koncertě: “We really like these great fans here, because we lávku a doprava) dáme
volejbálek pro radost!
meet at our concerts lots of fans and some of them, they really hate us.”
Katka zjistila neuvěřitelnou zprávu, pan K. prý letos ještě nebyl v kašně!

SPORTOVNÍ DÍLNA

Barmani Marek a Kawi se včera osvědčili i jako noční řidiči, kdy si do aut naložili sebou upravené
kousky ze zavřeného baru a jali se objíždět vodní plochy v okolí - lom Čenkov, Malý Pařezák a lom
Řídelov. Koupací triatlon někteří borci ještě zvlád li (v rámci večera československého přátelství
jmenujme otužilce Andreje), ale spát potom na
vostro, vězte, byla po tomhle výkonu moc náročná
dílna i pro ostřílené pořadatele.

