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Na den do města pohádek
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Včera to v té naší Telči bylo trochu jako v pohádce.
Odpoledne se na kocouří scéně zničehonic objevil
kouzelný dědeček Medvěd a jal se dětem předčítat pohádky. Rázem kolem něj bylo dětí jako smetí a Mach
a Šebestová díky nim včera stihli zažít celou řadu dobrodružství. Takové vděčné publikum se jen tak nenajde
a proto se chopil po Medvědovi příležitosti Colombo,
zahrál si na krysaře, odvedl si děti k mariánskému
sloupu a pokračoval v pohádkách, dokud ho nezradil
hlas. A vydržel to docela dlouho, všechna čest, vzhledem k tomu, že prakticky celou noc prozpíval o den
dříve na baru. Na kocouří scénu se pak vyřítili Jauvajs,
kteří s sebou od loňska již vozí tanečnice z Coiscéim
a tak máme další hezký důvod se na ně těšit. Jejich výborné
irské lidové písně jako vždy nadchly celé publikum a díky jejich
energii to na náměstí vypadalo jak na irské svatbě, kde se tančí
až do rána. A na zámku večer pohádková atmosféra pokračovala. Vypadalo to tam totiž trochu jako na dávné vesnické tancovačce, jen muzikanti byli všichni profesionálové a ne samouci
z vesnické kapely. Bezobratři už na samém začátku koncertu uhranuli všechny posluchače, kteří je nevěřícně hltali očima i ušima.
Přidávali několikrát a odjížděli s rozzářenými úsměvy na tvářích.
Legendární Javory už notně rozjařené publikum úplně dorazili
a všichni ze zámku odcházeli unavení, ale naprosto spokojení. Pohádkové bylo i zakončení celého dne. Na Nocturnu, které
se konalo pod rozlehlým zlatem a rubínem zdobeným bukem
na zámecké terase, zazpívalo pěvecké kvarteto Pětník.

DNES KOČIČÍ HRA
Folkrockoví kočičáci u nás v Telči hrají téměř každý rok a už svým názvem je jasné, že budou hrát
na Kocouří scéně. V čele kapely stojí hlavní kocour a kytarista Mišák, což je trochu na hlavu, ale my mu to nebereme.
Za Mišákem se plíží další dva kocouři - harmonikář a klávesák Honza a bubeník Tomáš. Tyhle tři však zcela zastiňuje kočka s hlasem anděla - Ilča. Poslední plackou Kočičí hry je demáček O lásce a jiných běsech.

Olin NEJEZCHLEBA, Petr SKOUMAL a Vladimír MIŠÍK

Vláďa Mišík je už prakticky stálým hostem v Telči, Olin Nejezchleba nemá k tomuto statusu daleko. Oba coby legendy českého bigbítu vždy přivážejí do Telče trochu ostřejší rytmy, i když z jejich tvorby je na první poslech cítit písničkářské umění. Letos s sebou navíc přivážejí další legendu české hudby, Petra Skoumala – Vláďova dlouholetého
spolupracovníka, autora mnoha filmových a televizních songů, například nezapomenutelné znělky Maxipsa Fíka!
Dnes večer bude veselo!

NOVEMBER 2nd

November 2nd se s půvabnou zpěvačkou a kytaristkou Sašou Langošovou letos do Telče podívají po dlouhých čtyřech letech. Kdysi vystupovali na zámku spolu
s Janet Robin a byl to parádní koncert s americkým
přízvukem. Jejich úspěchy se od té doby namnožili.
Hlavně u nás se proslavili svým nezaměnitelným zvukem, ke kterému se nic na české hudební scéně nedá
přirovnat. November 2nd hrají ostře řezanou směsku
blues, funku, rocku a amerického písničkářství, která
má drajv rozjetého Mustanga a charakter Johnnyho
Deppa. Tohle vás zaručeně vás nadchne.

Co si navaříme, to si taky sníme!

Od jedné hodiny zítra na dvorku Lidušky
premiérově uvádíme první letošní vařicí dílnu pod vedením Pindi a Matěje pro zkušené
i začínající kuchařky a kuchaře. Bude vařba!

První lekce: Cibulačka z Francie

DNES

NEBEZTEBE

Víceméně brněnská formace Nebeztebe
se vloni na kocouří scéně tak líbila, že jsme je
nemohli letos nepozvat znovu. Divoká kombinace etnofolku a všeho, co jen máte rádi, ať už je
to funk nebo pop. Básničky s notami, natažené
jako struny na kytaru, podložené perkusemi
a doprovodným vokálem. Jako tradiční folk to
ale rozhodně nezní! Nebeztebe umí i tanečnější
rytmy, takže vás rozhodně neuspí, a jejich chytré texty, které občas nemají daleko až k protestsongům, vám dají důvod k zamyšlení.

Pan Václav Rončka ztratil doklady, pokud
jste na ně narazili, dejte vědět na městské
informační centrum, nebo na naše festivalové informace. Díky!

Vojta Vrtek
POHÁDKY Z KADIBUDKY

JEN TAK TAK a ECHOLAMA
MONOGRAM a Bratři EBENOVÉ
DVA
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Nejenže čajovník Štěpán umí dělat jednu dýmku za druhou, ale taky umí další kouzlo - nechá zmizet lžičky
v záchodě a pak se zase jako mávnutím ruky objevují!
DRBY

Velmi blízký zdroj pořadatelky Terky, která nosí hodně široké
kalhoty s hodně nízkým rozkrokem, nám prozradil, že Terka
pravděpodobně trpí urologickými problémy. A právě to je prý
ten důvod, proč nosí tyto napohled velmi nepohodlné, nicméně
v tomto případě velmi praktické kalhoty. Jiný zdroj na baru však
naopak uvedl, že všechny hezký holky přece mají takové kalhoty,
což se zdá v tomto případě mnohem pravděpodobnější.
V dtp studiu na redakci se množí hlodavci! Ondrova standardní
spotřeba je jedna myš na den.

Pořadatel Adam(19), který se nedávno proslavil vystavením
odkazu na citlivá data, bude prý dneska hojně oslavovat - přišla
mu dnes totiž obálka s méně citlivými, zato radostnými daty.
Na požádání vás bude jistě sám rád informovat a třeba pozve
večer na baru na nějaký drink.

