
NaKopTyjátr - O SMOLÍČKOVI
Žalozpěv
Skupina Žalozpěv, která k nám přijede z nedaleka, zahraje naprosto čistý folk, občas až hraničící s váž-
nou hudbou. Ve složení kytara, baskytara, housle a příčná flétna navštěvují nejen festivaly, ale i galerie 
a vernisáže. Uslyšíme žalozpěvy a možná i veselozpěvy.
Show4Business 
Social drama. Docu drama. Jedinečný projekt divadla v sociální akci. „Už jsem skutečná herečka, hraju 
s rozkoší, strhuje mě to, jsem na jevišti šťastná a připadám si krásná. A teď, co jsem tady, přemýšlím  
a cítím, že každým dnem jsem trochu silnější.“ Inscenace Show4Business staví na práci klientů ob-
čanského sdružení Tripitaka, tedy mladých lidí ve věku 16 až 26 let vyrůstajících bez biologických 
rodičů, v S.O.S. vesničkách, dětských domovech, domech na půli cesty. Právě tito mladí lidé si bě-
hem půl roku práce v projektu (říjen 2011 – březen 2012) osvojili základy herectví, jevištní mlu-
vy, pohybu a improvizace, aby se stali hlavními aktéry a spoluautory scénáře k připravované in-
scenaci, to vše pod vedením profesionálních divadelních autorů. Podstatnou složkou inscenace 
jsou autentická vyjádření herců o svých profesních snech a směřováních. „Jsem herec. Jsem hereč-
ka. Jsem Hamlet. Jsem Julie. Hrajeme divadlo! Jsem kuchař. Jsem kovář. Jsem učitelka. Musí se pra-
covat! Čechov, Shakespeare. Drama. Co dělám celé dny? Co jím? Co čtu? Jak se mám…? Život.“ 
Inscenace Show4Business pracuje s prvky dokumentárního divadla a divadla v sociální akci.

Passage
Passage začínali jako duo hudebníků, ale pěkně se nám rozmnožili, tak už jich je pět. Sklízí úspěchy 
na mnoha festivalech a k nám jezdí už dlouho. Hrají klasický folk, ale hrají ho dobře a s citem, vážně  
i s humorem, prostě tak, jak se folk má správně hrát.
Žalman a spol.
Poprvé v Telči s obnoveným složením s Michaelou Hálkovou a Pavlem Malinou místo dlouholetých čle-
nů Jindřišky a Honzy Brožových. Jsme zvědaví - navíc se prý z koncertu bude natáčet záznam na dvd.
Devítka
Devítka hraje písničky, nad kterými se dá zamyslet. Dvě kytary, baskytara, flétna a melodický trojhlas 
spolu s téměř dvacetiletou tradicí nám přinesou příjemný večer plný echt folku. Propracované texty, 
Jindřiščin hlas a vtípky nám krásně ukončí první den druhé půle festivalu.

Jáchym z Londýna: Sedím ve VIP baru s Hradílkem, Šebrlem a spol. a myslím na vás.
Včera byla na baru rekordní účast a hrálo a zpívalo se do brzkých ranních hodin. Čtyři kytary, basa, 
harmonika, rytmická sekce, irská sóla Raye ze Sliotar. Není divu, že dnešní ranní objímací akci někte-
ří prostě nezvládli.
Poznáte naše reprezentanty na Olympiádě? P.S. Ondra nám přiznal, že ve finále prostě vykapal!

neděle 5. srpna zalomený 10 / 2012

=E=EZPRAVODAJ

Pruhované panenky -  
O ČERVENÉ KARKULCE
POUTA a KUSPOKON
Saša LANGOŠOVÁ, Steve WALSH,  
Dough YOWELL, TRAPEŘI  
a Robert Křesťan a DRUHÁ TRÁVA
MIDI LIDI 

6. SRPNA
PONDĚLÍ

 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 klub Sklep

DRBY

DNES

Včerejšek v obrazech

od 17.00 ve Sklepě

Pondělní basket sraz 12:45 před štábem.


