
připravováno
s  radostí

 a láskou 

letos devátý

kytičkový
středa Z      P      R      A      V      O      D      A      J 4.8.99



Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

ZPRAVODAJ - 9/99 - během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdninách v Telči  každodenní…   Jeho stránky
jsou číslovány a po vložení do desek dnes do Telče dovezených, vytvoří skromnou připomínku toho, že se máme…

Redakce: Tuřín, Eda, Zuzka; medved@jitel.cz, vychází též na internetu: http://webhouse.cz/telc_folk

 Dnešní zpravodaj se jmenuje kytičkový,
na památku naší kamarádky Máji, se
kterou  jsme se dneska rozloučili v ob-
řadí síni v Telči - Lipkách. Težko se nám
hledají slova, která by vyjádřila něco,
co nejsme schopni pochopit...

Nocturna:
Eva Henychová  sv. Jakub
Voxtet                      konvikt

Zítra na zámku:
Kamelot, Poutníci, Forehand

Zítra na kocourech:
MC Band, Trní
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zámku, natěšení na lahodné tóny keltské,
irské, či skotské muziky. Už ve frontě před
branou se spokojeně usmívali a  bylo vidět,
že se v předzvěsti příjemně strávené noci
baví přímo královsky. Naplnilo-li se jejich
očekávání? Ukojili ti, v něž vložili fandové
svou bezmeznou důvěru a veškeré naděje,
choutky každého příznivce? Někteří hovoří
o zklamání: “Asonance se letos vůbec
nevodvázala, fidli fidli a bylo po všem…”,
nadšení jiných nebere konce: “Jo, super!
Bomba, paráda! Príma! Skvělé! Výborné!
Nedostižné! Úžasné! Boží! Sroží! Vodvaz!
(aha!) Senzační! Dost dobrý!” Naneštěstí
je zájem o festival i ze strany hudebníků tak
veliký, že se i dnes museli muzikanti do
vyhrazené doby tak vměstnat, že zkrátka
bohužel nikdy nevybylo dost času na
žádného, jak by si byl posluchač ze srdce
přál… Ale zpět k Asonanci! Je fakt, že zarytý
podpůrce skupiny bude vždy buďto
absolutně spokojen, či  naprosto
nenabažen. Ti umírněnější mohli ocenit jak
tklivé melancholické stesky ( ať už s větší
účastí    - v češtině, nebo s melodickým
pochopením - co se anglického překladu
z gaelic týče.), veselé tance jigy na tři doby
a další písně v opravdu precizně
vypiplaném představení těchto profíků.
Pohlazeni sehraným libozvukem vytleskali
diváci Asonanci ještě ke dvěma přídavkům,
příběhu  známé „čarodějky“ z Amesbury, při
jehož vyslechnutí přeběhne  nejednomu
mráz po hřbetě a rohořčené výtce skotských
vojáků za Anglii v ryze ženském podání.
Teprve pak se náročné publikum uvolilo
protagonisty propustit. Zuzka

Fun Trio

Včera jste měli možnost vybrat si mezi velmi
kvalitní hudbou Fun Tria a veselými historkami
Vaška  Koubka. Fun Trio vystoupilo
v konviktu. V tomto zajímavém prostoru pod
zámkem se nyní nachází výstava studentů  AVU
z Prahy, a tak jste se mohli zároveň pokochat
jejich zajímavými obrazy a poslechnout si
dobrou muziku. Jelikož Vašek Koubek
v návštěvnosti zvítězil, nepřišlo příliš mnoho
diváků. Přesto ten, kdo vystoupení navštívil
nelitoval. V tomto komorním prostředí je velmi
dobrá akustika (což nám potvrdili i Cavemani,
kteří nocturno zvučili), která hudební zážitek
jenom umocňovala. Pořadatelé se snažili
zjednodušit cestu k pro diváky neznámému
místu, a tak celou cestu z náměstí ozařovaly
svíčky.                                                             Eda

Idiot se
podívá do
Telče již zítra
Představení, s nímž účinkující jezdí již od
roku 1995 po moravských hradec a zám-
cích, má za námět vlastní absolventské
představení studentů  JAMU. Mezi herce
patří: Tatiana Vilhelmová, Pavel
Liška a hlavně Hubert, jehož odhalení se
dozvíte př íště. Podle autorů se
představení nesnaží nastavovat zrcadlo,
nebo snad poučovat. O co se herci snaží
se můžete přesvědčit  na zítřejším
nocturnu.

Tahle firma
nám umožňuje
zveřejňování
zpravodaje na

internetu

Vzkazy pro Máju
Vlastnost, podle které poznávám

opravdové chlapy je schopnost být
v pravou chvíli na pravém místě.
Promiň Májo, ještě nejsem ten

opravdový chlap.
Tomáš

Před pár dny jsi mi psala dopis na
pivním tácku, dneska ti píšu já

 a zas nevím co.
V.

Milá Májo, kdybys viděla kolik smutku
a slz tvoje jednání způsobilo, jistě by
ses zachovala jinak, ale bohužel již je

pozdě. Až nyní si uvědomuji, že
všechny problémy, jež se mi zdály

neřešitelné, se vyřešit dají, a to jiným
způsobem než ty Tvoje. Je to tady

o moc smutnější.

Svým darem čerstvých výtisků tohoto plátku
vytváří s železnou pravidelností každé ráno na

lavici v přízemí štábu Klub čtenářů.
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EVA HENYCHOVÁ
Zpěvačka, kytaristka a folková písničkářka Eva Henychová na
sebe poprvé upozornila v roce 1991, kdy vyhrála Portu v kategorii
písničkáři.
Po maturitě začala studovat kytaru a zpěv na Konzervatoři
Jaroslava Ježka,  a roku 1996  vlastním  nákladem  vydala  kazetu
s názvem „Svítání“. Ve stejném roce vyhrála „Zahrádku
písničkářů“, soutěž pro písničkáře v rámci festivalu „Zahrada“.
V anketě časopisu Folk&Country za rok 1998 se umístila v kate-
gorii „Zpěvačka roku“ již na pěkném osmém místě.

Letos úspěšně zakončila studium konzervatoře absolventským koncertem v Malostranské
besedě v Praze, po kterém natáčela hudební film s Pavlem Žalmanem Lohonkou pro ČT. Teď
má před sebou množství vystoupení na letních festivalech i na vlastních recitálech, turné
po Slovensku a Chorvatsku a také ji čeká práce na druhém nosiči, který si opět chce vydat
sama, vlastním nákladem.

Pan starosta
Město Telč nás má rádo a my za to máme rádi město Telč. Pan starosta města Telče Miloš
Vystrčil  dokonce projevil tuto náklonost tím, že přišel do práce v tričku “Prázdniny v Telči”.
Dejme, prosím, svůj vztah k Telči najevo  třeba tím, že nebudeme
zbytečně rušit noční klid svým nekultivovaným řevem!!!, budeme
se snažit o čistotu města a kulturní prostředí... takže třeba
nebudeme naše nejkrásnější a nejmilejší náměstí a zámecký park
“znečišťovat” našimi spícími těly a podobně. Za město Telč, za
pana starostu i za sebe DÍKY všem, kteří to jsou schopní pochopit
a přijmout.                                                                         Ahoj M.

Kazety a cédéčka děláme především  vám pro radost!
Máte už nakoupené vánoční dárky? Nemáte?
Potom máte jedinečnou příležitost si u nás pořídit za exkluzivní ceny cédéčka a kazety Prázdnin
v Telči. Už nikde jinde vám takové ceny nenabídnou. V jedné prodejně jsem dokonce zahlédl
naše CD za téměř dvojnásovnou cenu.
To loňské CD EXTRA má dokonce podobu opravdového alba, které obsahuje řadu textů,
internetových odkazů, stovky fotek a několik videozáběrů z loňského ročníku. Jednou to
bude pěkná památka. Tak neváhejte! Při koupi loňského CD vám naši prodavači přibalí CD
*96 ZDARMA!

Osvětlovač Pavel komentuje zásoby
sýra V. Koubka:”Hele, to má asi k vínu.”
Lenka: “Co?”
Jarda + Pavel: “K vínu!”
Lenka: “Co je to kvína?”

Na baru došel Gin. Šárka s Markem mají
dnes za pět.

Gekoň včera na štábu: “Hele, já jsem
ráno někoho strašně seřval za to, že mu
v šest zvonil budík. A von byl můj!”

Zvukař Mates přestal holdovat běžným
kombinacím alkoholu a od včerejška
zapíjí whisky šampaňským, případně si
ji ředí džusem.

Pořadatelka Míša je prý těhotná (říká
Medvěd)                  “Nejsem,” říká Míša.

Velký informátor

VOXTET
Vznikl na přelomu roku 1998 a 1999 jakýmsi přerodem z původně ryze mužského vokálního
sdružení MIKE 6. V současné době ve VOXTETu zpívá devět zpěváků. VOXTET je
pozoruhodný tím, že nemá žádnou dramaturgii a jeho repertoár je tedy žánrově velice pestrý
(od populárních písní a muzikálových melodií přes gospely   a spirituály až k jazzovým
standardům). Mezi “nacvičenými” skladbami by se měly objevit takové hity jako Don’t
worry be happy, směs od skupiny ABBA, Gershwinův Summertime či Ježkovo Svítá.
Nástrojové obsazení nemáme žádné – vystačíme si pouze s našimi hlasivkami a v nouzi
nejvyšší pianem. VOXTET bude ke slyšení večer po hlavním koncertě v konviktu Svatých
Andělů (nedaleko zámku – trasa vyznačena).

Eda je výborný na zvedání telefonů . Proto také, kromě toho že hodně píše, zvedá většinu hovorů
určených našemu festivalu. Dnes jsme jeden takový hovor  vyslechli:
 „... no, malý medvěd má dneska narozeniny , takže oni to jeli do nějaké hospůdky oslavit,“  odpověděl
Eda  na dotaz  po hlavním  organizátorovi festivalu.

Vašek Koubek

Liduška byla včera našlapaná až po strop. Vašek
Koubek to přirovnával k situaci v indických
autobusech, akorát že v Indii by nás tam bylo ještě
čtyřikrát víc, a když si strčíte do náprsní kapsy
anglicko-český slovníček, v zadu vypadnou čtyři
Indové. Koubek své publikum myslím opět
nezklamal, veselé historky se střídaly s písničkami,
Jaroslav Jeřábek příjemně podbarvoval svými
saxofony, až  se dokonce i zvukař u svého pultu
pohupoval v bocích. Hudba Václava Koubka má
v sobě zvláštní náboj, při některých písních mi
přebíhal mráz po zádech, jak to bylo ono. Ještě
více takových nocturen! Tuřín

Vzkaz od Vaška Koubka:
„Děkuji za včerejší koncert, a pokud máte delší
prázdniny, zvu všechny batůžkáře světa na závěr
mého kulturního léta do Červené Lhoty, kdy jim
20.8. zazpívá Iva Bittová a 21.8. důstojně celou
akci uzavře skupina Činna. Spaccáky s sebou.
 Vaššek.“

HopTrop a Samson
Kapela Hop Trop vznikla před 19 lety
a má v současnosti tři členy (jedná se
o Jaroslava “Samsona” Lenka, Láďu
“Huberťáka” Kučeru a Šroubka Vondru
zvaného Jaromír). Toto těleso (hudební)
si chtělo zahrát na Portě a o jméno jim
tak moc nešlo. Problém nastal , když se
na přihlášce objevila kolonka “Název”.
Chtěli si dát pohrdavý název (např.
Burani, Nic moc, Křupani,..), když
Huberťákova žena řekla: “Co takhle
Hop nebo Trop. Stejně jedete zkusit,
jestli to lidi budou brát. Buď vám to
vyjde nebo ne.” Co myslíte vyšlo jim
to? .
-----
 Samson hraje nejenom s Hoptropama,
ale i s “jeho partou”. Podílí se na
některých textech, jež hrajou
“Hoptropáci” a pro svou kapelu si
nechává zbývající písně. Mimo koncertů
s těmito uskupeními občas hrává
se Slávkem Janouškem a Vlastou
Redlem ke kterému  se nedávno přidal
i Radim Zenkl, když přiletěl z USA na
pár koncertů. Přejeme hezký poslech!

         Eda

Vid
Videoprojekce:
Zítra ........ Podraz

Projekce probíhají v lidušce každý den

od 15 do 17 h
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