
Nendeto
Jihlavské hudební uskupení zahraje 
staročeské pražské písničky od dvou hodin na pouti 
na náměstí.

Cat & dogs band
Folk, který se nebojí zaplout do vod jiných žánrů. 
Od pěti hodin na Kocouří scéně.

Tara Fuki
Duo violoncellistek dostala do centra pozornosti 
hlavně jejich virtuózní hra, opojně sladké hlasy  
a netradiční pojetí hudby, které hraničí s minimal-
ismem. Dvě cella, dva hlasy a inspirace světovou 
tradiční muzikou.

Javory
Stálice české folkové scény, založená sourozenci 
Hanou a Petrem Ulrychovými. Javory se celou svou 
hudební kariéru věnují především autorské tvorbě 
v duchu moravských lidových písní.

Hm...
Lehce melancholický a těžce ironický folk, který je 
braný tak smrtelně vážně, až se budete za břicha 
popadat. Místy heavy folk, místy hardcore country. 
Nocturno po skončení hlavního koncertu od půl 
jedenácté ve sklepě.

Oli a Lu 
Kytarové duo. Ukázka současné slovenské folkové 
tvorby. Od pěti hodin na kocouří scéně.

Bonsai č.3 
Revival Bonsaie Františka Stralczynského a Tomáše 
Poláčka z 80. let, v novém osobitém podání.

Shalom v Telči!
Loutky plující vzduchem, klanění u Zdi nářků, chodící šoulet, Létající rabín,  
oslava 25. narozenin Prázdnin, dort na pódiu, Pressburger klezmer band, 
židovský taneční rej, golem na nádvoří, obrazy na zdi, ohňostroj!

sobota 28. července neděle 29. července

Devítka 
Folkové seskupení Devítka už více než patnáct let 
objíždí festivaly po celé republice. Přestože svou 
největší slávu zažilo již před lety, je jejich hudba 
stále svěží a aktuální. 

Asonance
Jedna z nejznáměj-

ších českých skupin, 
hrajících tradiční irské 
písně s přebásněnými 
českými texty. 

Jauvajs
Folkem prověřená kelt-
ská inspirace, která si 
našla své místo na fes-
tivalech po celé repub-
lice a v Telči se už stává 
domácí kapelou. Od půl 
jedenácté ve sklepě.

Výstavy
V křížové chodbě pod 
věží sv. Jakuba je židovská 
výstava Zmizelí sousedé.
Na radnici visí fotky z dob 
minulých - vernisáž bude 
v pondělí odpoledne.
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Franta Černý a Karel Holas
Dvě pětiny světoznámé skupiny Čechomor, která 
stojí na interpretaci českých lidovek a jejich aranži 
do moderní podoby. Frontman kapely František 
Černý je především výtečným kytaristou, tvořivým 
skladatelem a kreativním textařem. Díky housli-
stovi Karlovi Holasovi se zase podařila spolupráce  
s punkerem Jazem Colemanem či irským 
zpěvákem Iarlou O’Lionardem.


