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Prázdniny v Telči totiž nejsou festival, ale způsob života!

letos šestnáctý

temný
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ZPRAVODAJ -16/99- Během roku velmi nepravidelný, zato o Prázdinách v Telči každodenní... Jeho stránky
jsou číslovány a po vložení do desek u nás  zakoupených, vytvoří skromnou připomínku toho, že se máme...
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Poprvé po sedmnácti letech se nám stalo,
že by nepřijela hlavní hvězda večera.
Navrch jsme se tuto informaci dozvěděli
za podivných okolností  teprve až dnes
v poledne. To nám zavolal Nedvěd mladší
a řekl, že tátovi je špatně a že se ten dnešní
koncert asi bude muset zrušit.
Jakmile byla tato informace zveřejněna,
štáb byl zavalen dotazy ohledně
večerního programu. Lidé vraceli
a měnili vstupenky, tázali se, plakali
a nadávali. Jedna paní se dokonce celá
zmatená přišla zeptat do redakce
Zpravodaje, zda-li  bude pozítří
vystupovat František. Pro všechny, koho
tato otázka také napadla: Bratři už spolu
nevystupují.
---
A do toho všeho, poté, co jsme kvůli
zatmění začali psát Zpravodaj později,
jsme přesně  ve 20:00 přišli  téměř
o všechna uložená data, teď je půl deváté
a začínáme ho kompletovat znovu.
Omlouváme se za zpoždění. Ještě nikdy
nevyšel Zpravodaj v pozdní  noci.

Tuřín

Zítra na kocourech:
Stráníci, Union

Nocturna:
Malá lesní Jablkoò     konvikt

Pobøežní hlídka náměstí

Zítra na zámku:
Teagrass, Zajíc & Hrdlièka, 

Robert Køesťan & Druhá tráva

Zamyšlení
Zrovna sedím v redakci a čekám, až mi začne služba. Říkám si, že ten koncert musí bejt
skvělej. Ale co se dá dělat – už jsem jednou pořadatel, tak musím pořádat. To
jenom tak na okraj pro ty, co si myslí, že se tady flákáme. Je to tady pěkná
dřina! No, a zatímco tady tak sedím a poslouchám cédéčko, vedle mě se
tiskárna snaží vytisknout poslední zpravodaje. Řeknu vám, že mě ta
tiskárna pěkně hřeje (už toho má asi dost – i když já bych toho měl
taky dost, kdybych měl tisknout sedm set zpravodajů a ještě k tomu
každej z obou stran). Zrovna když člověk potřebuje dělat něco
jinýho, tiskárna se zasekne. A proto nenávidíme pana
Murphyho, že vymyslel takový zákony! Za chvíli bude půl
desátý a já musím jít hlídat na bránu. Ráno brzo
vstávám, takže ani nemůžu jít pařit. A tak to máte
každej den. Ale přesto všechno jsem tady rád s těma
lidma a s tou nádhernou Telčí a se vším co tady je a co tady dělám. Tak – to jsem si ale pěkně
zkrátil čekání. Aspoň si počtete.                                                                                    -Páši-

Robert Køesťan
Tento zpěvák a skladatel
se narodil šestnáctého září
1958 v Počátkách u Žiro-
vnice. Proč právě v Počát-
kách? Jeho maminka se
narodila v Žirovnici, a tak
chtěla, aby se zde narodil
také syn. No a nejbližší
nemocnice holt byla
v Počátkách. Zpěv má
Robert v krvi po otci, který
byl operním zpěvákem.
Rodiče se rozvedli po
otcově emigraci v roce
´69. Z matčiny strany je
Robert jediným dítětem,
své sourozence od otce

nezná. Odmaturoval v roce 1978 na stejném gymnaziu na jakém působil také
Miroslav Donutil o osm let dříve.
Od šesti let hrál díky mamince na klavír, což mu vydrželo ještě devět let. Mimo
klavíru začal hrát ve skautu na kytaru. Učarovala mu hudba Greenhornů, díky
které se začal učit hrát na banjo. Hudební začátky Roberta Křesťana se datují
k sedmé třídě ZŠ, kde se poprvé setkal s Pavlem Petrželou, s kterým založil novou
skupinu - Trapery. S nimi hrál osm let, do roku 1979, kdy přešel k Poutníkům.
U těch se postupem času stal vůdčí postavou a léta s ním se považují za zlatou
éru Poutníků. Po konci této skupiny založil novou skupinu Druhá Tráva, s kterou
koncertuje dodnes. Pravidelně koncertují v USA, kde se seznamují se spoustou
skvělích hudebníků. Loni vystoupili v Telči společně s dudákem světového věhlasu
Davy Spillanem a skvělým bubeníkem Adamem  Weissmanem. Eda

Jablkoò na zámku

Tak jsme se dočkali! Jablkoň i v Telči
předvedla, proč platí za představitele české
alternativní tvorby par excellence. Úvod
jablkoního koncertu obstaralo seskupení
Děsně fajn revival, které seznamuje publikum
s tvorbou někdejší kapely Děsně fajn.
Zasvěcené informace badatelů – vesměs
akademických hodnostářů – přiblížily ony
blahoslavené časy působení Děsně fajn.
Hostem večera byl i člen původního kolektivu
skupiny Sedláček. Informace o tom, že je jeho
jediným dosud žijícím reprezentantem
zůstaly nepotvrzeny.
Nechyběla ani rekonstrukce skladeb
z repertoáru Děsně fajn. Koncert samotné
Jablkoně probíhal na pomezí vážné a nevážné
hudby, a to především díky účasti Jaroslava
Svěceného. Ve srovnání s vystoupením, které
zná např íklad pražské obecenstvo
z Malostranské besedy, také byly ke slyšení
především kusy k pozornému, soustředěnému
poslechu. Vše ostatní jinak zůstalo
nezměněno – precizně propracovaná hra
všech strunných nástrojů, impulsivní, ovšem
obdobně promyšlená hra na v podstatě
perkusivní bicí soupravu (zpravidla rukama).
Přítomní také nebyli ochuzeni o slibované
charakteristické vokální kompozice pro
hudebníky. Třešničkami na mnohapatrovém
dortu jablkoní hudby se pak staly sólové
houslové skladby, přednášené s bravurou
J. Svěcenému vlastní.
Pokračování jinde .....



Pobøežní hlídka
Příležitostný Divadelní soubor Radovana JUHY dnes večer předvede svůj velkolepý muzikál
Pobřežní hlídka. Inspirací ke vzniku tohoto kusu nebylo nic jiného než TV NOVA. Premiéra
se uskutečnila počátkem roku 1997 v národním Loutkovém divadle Pionýr v Opavě, reprízy
se odehrály například na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, v divadle Reduta v Brně,
v M  klubu ve Valašském Meziříčí ….
Muzikál sepsala autorská dvojice Aleš Koudela (představí se v roli Haryho) a Jiří
Siostrzonek, obsahuje tupost, nudu, křeč, latetní sex, primitivismus, podprahové apely na
to nejnižší, čím člověk disponuje. Hra je klipového charakteru, pohybuje se mezi
postmoderním kýčem a selankovitou červenou knihovnou. Obsahuje vše, co si věrný
divák TV NOVA přeje. K tomu všemu je vybrána dostatečně tupá a vlezlá melodie. Hra
není myšlena jako parodie, ale jako realita, která je sama o sobě dostatečně surreálná.

Teagrass
Pokud nejste upnutí pouze k jednomu
žánru a  máte ve svém srdci prostor
na objevy všeho nového a nepoznaného,
nenechte si ujít vystoupení skupiny
Teagrass. Přestože tematický záběr
skupiny je opravdu široký, můžeme se těšit
na nefalšovaný newgrass, coby základní
hudební směr kapely. Nedivte se však,
zabloudíme-li do swingu nebo kamkoli
jinam.  Na poslední desku “Moravské písně
milostné” byly vybrány písně ze sborníků
pocházejících z počátku století. Dosavadní
nevokální uskupení – Jiř í Plocek
(mandolína), Mišo Vavro (kytara), Michal
Zpěvák (klarinety), Petr Surý (basa), Stano
Palúch (housle) tak změnilo svou tvář, neboť na desce se podíleli i hosté z jiných kapel:
zpěvačky Alice Holubová (Hradišťan), Jitka a Táňa Málkovy (Olšava) a Plockova dcera
Markétka, instrumentalisté Luboš Novotný a Dušan Kovařík (viola). Z dřívější etnické
rozmanitosti (bulharské, rumunské, ale i slovenské nebo irské nápěvy) předchozích alb
přešel soubor na konkrétní moravskou melodiku, kde nechybí ani typické dialekty
podtrhující krásu lidové melodie. A tak nechme se unést čistým a nenásilným provedením
trochu nové skupiny Teagrass.                                                                       Betynka

Divadlo V pytli
V pátek 13. srpna  připluje na patnácti-metrovém
škuneru Péťa “Stolky” Solař  (vloni přijeli
dodávkou s celou trampskou osadou). Loď
zakotví , aby  divadlo V pytli sehrálo nějaký ten
improvizovaný kousek ku potěše velectěného
publika. Kdo spadne přes palubu? Kam namíří
svůj kýl? Kdo bude kapitán?…

Tuřín

Pokračování odjinud ....
Celé vystoupení se setkalo se zaslouženými
ovacemi publika  a je jedině škoda, že
součástí posledního koncertu před napjatě
očekávaným koncem světa nebylo (snad
z časových důvodů) ještě více přídavků,
nicméně vzhledem k tomu, že nyní (16 :02)
vše nasvědčuje tomu, že prolhaný
Nostradamus bude konečně usvědčen, mají
i ti, kteří se nezúčastnili vystoupení kompletní
sestavy možnost večer navštívit zámecké
nádvoří, kde zahraje - jistě o nic méně dobře
- Malá lesní Jablkoň (viz včerejší zpravo-
daj)(Nocturno MLJ bude pravděpodobně
v zahradě Konviktu – pozn. red.). Kuba

Medvìd a pøíbuzní vstupují na scénu!
Místo nečekaně odstoupivšího bratra Jana s přízní dnes pohotově bez jediného mrknutí
oka vskočil rovnýma nohama před zvědavé publikum nově vzniklý soubor borců odko-
jených na mléce medvědím. S obdivuhodným šarmem a grácií, s až nečekaným přehledem
předvedli, jak bezpečně se pohybují v kramflecích populárních hudebníků a ohromili užaslé
obecenstvo nádherným zpracováním oblíbené skladby Podvod. Hoši a dívky, DĚKUJEM!

Fotografie na této stránce stvoøili kucí Koláøovi
na dnešním zatmìní slunce
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Stále poøádáme brigády za volòasy! V osm na


