
Praskání ve švech
Sluníčko nás probudilo po poněkud nároč-
nějším večírku, a my ho hned jeli využít do 
lomu na pořadatelskou koupačku. Ti čilejší 
z nás zvládli doběhnout velký dobročinný 
běh Sdílení pro místní hospic. Bylo to krás-
né, velké a my vám tímto děkujeme za účast. 
Návrat do klasického festivalového režimu 
nám zpříjemnila pohádka O Smolíčkovi. 
Krásné ručně vyrobené loutky z ovčího rou-
na a veselá muzika bavila malé, velké i nej-
větší. Na kocouří scéně, která byla, kvůli na-
hrávání živého koncertu s dobrým zvukem a 
světly, přesunuta na Panský dvůr, vystoupily 
kapely Sona a Isara. Tradiční irské rytmy nutí k tanci každého, a tak není divu, že se vás sešlo tolik.  
Sál na Pandě praskal ve švech a my se málem nevešli. 
Je jen málo tradičnejších folkových večerů, než ten, který nás čekal na zámku včera. Kapela Marien  
s jejich novou skvělou zpěvačkou Karolínou odehrála úžasný koncert, plný trampských country písní, 
které si broukalo úplně plné nádvoří. A plné nebylo jen nádvoří, ale i sklenice, do kterých se vybí-

ral dobrovolný příspěvek pro organizaci Sdílení.  
Vybralo se krásných 16.442 korun, děkujeme! 
Následoval očekávaný koncert Pavla Žalmana  
Lohonky. Návštěvníci se dočkali živého, veselého 
vystoupení plného nových písniček, ale i oblíbe-
ných klasik, jako Ho ho Watanay, nebo Jdem zpát-
ky do lesů. Zpívali všichni a úsměvy padaly jeden 
vedle druhého.
Na nocturnu se opět sešlo neuvěřitelné množství 
lidí, které se do sálu málem nevešlo. Všichni totiž 
přišli na Ivana Hlase trio, který rozhodně nezkla-
mal. Když pak jako přídavky hodil pecky Na ko-
lena a Pod oknem, tančil a výskal opravdu každý. 
A tak nám vesele skončil další den, my se těšíme 
na další. 

David včera nepoznal před koncertem Ivana Hlase a nechal si 
od něj zaplatit na baru utopence a pivo. A teprve při předávání 

kartiček zjistil, že to ke všemu byl vlastně Olin Nejezchleba.
Oliver se rozhodl stát živými ztrátami a nálezy. Nosí teď čepici a brýle 
zapomenuté na baru a čeká, až potká jejich majitele.
Kdo je záhadná krátkovlasá blondýna, která chodí každý den na noctur-
no a dává si jenom kávu? Johana snad brzy zjistí víc, zahájila s ní totiž 
diskrétní korespondenční kontakt!
Štěpán a Matěj sice vypadají, že spolu chodí, ale ve skutečnosti si jenom 
přátelsky vyměnují k pokouření šlauchy od vodních dýmek.

Antikvartet
Antikvartet Dušana Vančury má za sebou perný 
rok. Vokální soubor, působící napříč žánry i stale-
tími si třikrát zazpíval v pražské Lucerně,  natočil 
první CD a získal pozvánku na koncert do Bruselu. 
Na Antikvartet, jehož počátky hledejte v 60. letech 
minulého století, se názory různí. Fanoušci Spiri-
tuál kvintetu, jehož zakladatelem a stálým členem 
Dušan Vančura je, si určitě stěžovat nebudou.  
Ti ostatní najdou v tvorbě tohoto čtyřčlenného  
hudebního tělesa odlehčenou, nicméně stejně 
kvalitní verzi Spirituál kvintetu.

Asonance
Irské a skotské balady v originálním provedení, 
opatřené českými texty – zhruba tak bychom moh-
li ve zkratce charakterizovat kapelu, která dnešní 
večer vystoupí na naší hlavní hudební scéně. Ostří-
lení muzikanti z Asonance disponují širokým re-
pertoárem již často zlidovělých písní, které doslova 
vybízejí ke společnému zpěvu. Přestože se kapela 
nikdy ve své tvorbě nebála eletrických hudebních 
nástrojů, aranže dvou posledních alb znatelně při-
tvrdily a Asonance získala oproti svým začátkům 
výrazně rockovější nádech. Jste-li milovníci jigů  
a reelů, milujete zvuk bodhránu anebo nevycházíte 
do víru velkoměsta jinak než v kiltu, na koncertě 
Asonance nesmíte chybět.

Devítka
Honza Brož s manželkou Jindřiškou, bývalí spolu-
hráči Pavla Žalmana Lohonky, koncertují se svojí 
kapelou Devítka už úctyhodných sedmadvacet 
let. Folková hudební skupina se opírá o původní 
repertoár Brožových melodických písniček s cit-
livými, většinou romantickými texty. Zvuk kape-
ly stojí na barevných kombinacích kytar, kláves  
a rytmicky pevné baskytaře. Sólové zpěvy Honzy 
a Jindřišky Brožových barevně doplňují výrazné 
hlasy ostatních muzikantů, po odchodu od Žal-
mana kapelu zajímavě posílila zpěvačka Madla 
Klupková.  Síla současných pěti hlasů Devítky  

je v dynamice, energii a barevné rozmanitosti hlasů. V současné době chystají vydání nové desky.
Durkheim Dolls
Světový den Hirošimy si připomemeneme dnes v noci happeningem na hrázi Štěpnického rybníka. 
Mírové setkání zvuků improvizační sestavy magic rock theatr zazní jako ozvěna z folkového festivalu. 

Víťa Marčík – Sněhurka a sedm trpaslíků 
Víťa nejen že bude, on už tu je! Každoroční sérii začne dnes pohádkou Sněhurka a sedm 

trpaslíků, kterou hrává už od roku 1993. Za ty roky pohádku představil s překlady všemožně po Evro-
pě, a hrál dokonce i ve španělštině. Těšíme se nejen na Víťovo charisma, ale také na nedutající, radostí 
řičící nebo dojetím slzící diváky všemožných věků, které svým vypravěčským umem vytvoří.

Radek Rath Malý
Po dvou letech se opět do Telče vrací Radek Rath Malý, který oproti minulým letům nepřijíždí z Hradce 
Králové s triem Krtek utek, nýbrž až z Nového Zélandu spojiv se s Mantrovníky. Přiveze s sebou písně 
napsané na starodávné motivy, které ho již dvacet let pronásledují a které uzrály ke svému zapsání  
a přednesu. Prosím, přijďte se posadit, zavřít oči a nechat se provést starými obdobími, která plynule 
vyústí v radost a harmonii zpěvu Mantrovníků.

Mantrovníci
Uskupení, které již 20 let zpívá mantry a duchovní písně z různých kultur včetně vlastních českých 
písní. Naladí vás do příjemného rozpoložení míru mysli i radosti ze života.

Ital si kupuje zelený tričko
Markytka a balení po telefonu
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