
Vítejte na Prázdninách v Telči 2011
Půl roku jsme vzpomínali, půl roku jsme se těšili a už jsme zase tady. Vítáme vás ve městě pohádkové krásy, prázd-
ninové pohody a radostných setkání. Letos jsme v Telči podevětadvacáté a jsme rádi, že jsme si pro vás opět moh-
li připravit 17 dní plných koncertů, divadel a dalších nezapomenutelných zážitků. Děkujeme, že jste se rozhodli  
navštívit náš festival a přejeme Vám, abyste si letošní ročník Prázdnin v Telči užili tak jako nikdy předtím.

Na koho se můžete těšit
Na programu letošních Prázdnin v Telči je více než sto hudebních a divadelních vystoupení. Opět jsme si pro vás 
připravili pestrý hudební program, během něhož se představí folk ve všech jeho podobách. Tedy jak klasické  
písničkářství, tak hudba ovlivněná nejrůznějšími žánry od folklóru a worldmusic, přes bluegrass, country a swing,  
až po alternativu, rock a klezmer. Těšit se můžete jak na legendy české scény, tak na mladá jména, která roli písnič-
kářů přebírají netradičně a přetvářejí odkaz folkové hudby po svém.

Zahraniční hvězdy
I letos jsme si do Telče pro radost pozvali několik zahraničních hostů, abychom si mohli poslechnout hudbu z růz-
ných koutů světa. Zaručeně největší hvězdou letošního ročníku Prázdnin v Telči budou newyorští The Klezmatics, 
kteří se zapsali do dějin hudby tím, že dokázali tradiční klezmerové hudbě vdechnout nový život. O Klezmatics  
se říká, že jsou to Rolling Stones klezmeru a na jejich koncertech je to znát. Za svůj hudební šarm byli dokonce 
odměněni prestižní hudební cenou Grammy. 
Už popáté je na Prázdninách v Telči slavný irský písničkář Glen Hansard, který se k nám vždycky rád vrací a vždy za 
sebou nechává nádvoří rozbouřené potleskem. Stejně rádi, ne-li ještě radši, se k nám také z Irska vracejí folkrockoví 
Sliotar, kteří každý rok promění některou z telčských hospůdek v irský pub, kde se hraje a zpívá až do rána. Pozor! 
V den jejich koncertu se málokdy chodí spát.
První z méně známých zahraničních kapel je maďarská kapela Fláre Beás, která do Telče přiveze východňác-
ký romský temperament a zahraje tu rovnou dvakrát. Zcela jinou atmosféru s sebou přiveze reykjavické usku-
pení Árstídir, které se svojí lyrickou bluegrassovou hudbou vychází z islandského folklóru. Na hlavní scéně pak  
s česko-bretaňským Branem vystoupí americký multiinstrumentalista a punk-rocker Tim Eriksen, který během 
své kariéry vystupoval například s legendární Nirvanou.

Kocouří scéna 17:00
Kapel, které si na Prázdninách v Telči chtějí zahrát, je spousta, a ne vždy se vejdou do programu na nádvoří  
zámku. Proto vznikla na náměstí scéna druhá, takzvaná Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin 

představí mladé začínající kapely, ale i světem protřelí a známí muzikanti, kteří se ale bohužel na hlavní scénu nevešli.  
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Na malém prostoru se zde někdy ale odehrávají velké věci. Už se nám v historii Prázdnin stalo několikrát, že z neznámých  
experimentujících hudebních sdružení se během pár let staly hvězdy festivalu. „Kocouři“ jsou tím pravým roz-
jezdem před večerním programem. Kapely jsou vybrány z mnoha a mnoha nabídek, které k nám dorazí, takže se 
nemusíte bát, že byste se nudili. V případě deště, krup nebo nenadálého sněžení se scéna přesouvá do průjezdu 
umělecké školy, nebo do některého z blízkých podloubí.

Hlavní scéna – nádvoří zámku – 19:30
Na zámku se vám tak jako vždy představí vaši oblíbení interpreti, zahraniční hvězdy i nečekaná hudební překva-
pení. Zámecké brány pro vás otevíráme vždy půl hodiny před začátkem koncertu, takže pokud si chcete sednout  

na vaše oblíbené místo, nebo se pohodlně uvelebit na koberci pod scénou, přijďte včas. Koncerty se nesou povětši-
nou v komorní atmosféře, proto se na zámku nejí, nepije, nekouří a nefotografuje. Mějte také na vědomí, že hudba 
je plachá a že utíká před vyzváněním mobilních telefonů. Abyste se sami nepřipravili o kouzelný hudební zážitek, 
zkontrolujte si prosím před vystoupením, zda máte svůj telefon vypnutý.
Koncerty probíhají pod širým nebem na pohádkovém zámeckém nádvoří a to za každého počasí. Pokud tušíte,  
že se blíží déšť, vězte, že nejlepší je mít s sebou pláštěnku, neboť deštníkem můžete nechtíc zastínit výhled všem, 
kteří sedí za vámi. Pokud byste náhodou nebyli vybavení, máme vždy několik pláštěnek k zapůjčení.

Nocturno – 22:30
Letos se noční koncerty, kterým říkáme Nocturna, po dvou letech vracejí do našeho oblíbeného koncertního  
prostoru. Aula Masarykovy univerzity se tak 4. srpna opět promění ve Sklep, náš festivalový klub,  

kde pořádáme koncerty jak v poklidné, tak taneční náladě. Večerní představení začínají nejdříve o půl jedenácté 
a je zvykem počkat do skončení koncertu na zámeckém nádvoří. Některé z nočních produkcí se do Sklepa neho-
dí, nebo nevejdou, a proto pro ně podle nálady a počasí vybíráme prostor jiný. O místě konání budete vždy včas  
informováni.

Vstupenky
Vstupenky, permanentky a celodenní vstupenky si v Telči můžete koupit buď v informačním centru na radnici, 
anebo na naší pokladně na festivalovém štábu - v domečku s logem Prázdnin. Na koncert na zámeckém nádvoří 
se dostanete za 220, 250, případně 350 korun. To podle toho, jaká zahraniční hvězda zrovna vystupuje. Na noční 
koncerty stojí vstupné 100 korun. Festivalová pokladna je otevřena každý den od 10:00 do 18:00. Pokud byste 
náhodou prošvihli otevírací dobu, nevěste hlavu, neboť je vám od 19:00 k dispozici provizorní pokladna vedle 
zámecké brány. Je ale třeba počítat s tím, že pokud si budete chtít zakoupit vstupenku až těsně před koncertem, 
připlatíte ještě pár korun navíc.
Pokud se chystáte v Telči strávit delší čas, určitě se vám vyplatí buď celodenní vstupenka, anebo vícedenní per-
manentka, se kterou můžete ušetřit 10 až 35 procent z celkové ceny vstupenek. Novinkou na letošních Prázdni-
nách je takzvaný „fandapas“, který stojí jako pět vstupenek a můžete s ním navštívit šest libovolných koncertů.  
Pořadatelky na naší festivalové pokladně vám samozřejmě rády poradí a pomohou vám najít nejvýhodnější řešení.  
Zde také čekají rezervované vstupenky na to, až si je vyzvednete.

Informace
Pokud budete potřebovat informace o ubytování, výletech do okolí, restauracích a všem ostatním, co nějak souvisí 
s Telčí během Prázdnin, neváhejte se zeptat na radnici v městském informačním centru. Pokud se potřebujete 
dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou informace o vstupenkách, koncertech, účin-
kujících, dílnách, stáncích atd., zastavte se na naší festivalové pokladně.

Doprovodný program
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života. Kromě koncertů se tak můžete těšit na bohatý doprovodný 
program. Je už tradicí, že od počátku až do samotného konce festivalu stojí na náměstí před zámkem a na zámecké 
baště trh s nejrůznějšími uměleckými předměty, oblečením, hudebními nástroji, keramikou, přívěsky z různých 
materiálů a podobně. Souběžně s trhem také na festivalu probíhají v místní Základní umělecké škole tvůrčí dílny, na 
kterých je možné se naučit nějakou tu rukodělnou činnost, například drhnutí, uzlíkování, batikování, vitrážování, 
linoryt, tisk na trika, pletení z pedigu, kůže anebo provazu. Z festivalu si tak zájemci mohou odvézt originální dárek 
vlastní výroby. Pro děti i hravé dospělé bude také připravena dílna deskových her a nepravidelně se budou konat 
dílny sportovní. Pokud během festivalového spěchu budete potřebovat trochu klidu, zastavte se na festivalovém 
štábu, kde pro vás letos opět vyrostla čajovna Kuba & Pařízek. Na štábu jsou k dispozici také počítače s internetem, 
takže pokud byste si potřebovali naléhavě zasurfovat, přijďte si posedět do naší internetové kavárny.


