
Garcia
Společný komorní projekt Luboše Maliny  
a Katky García. Hrají mix bluegrassu a ir-
ských písní. Angloamerické kořeny nebyly 
těm českým nikdy tak blízko. V Telči budou 
hrát v rámci křtu alba Woven Ways. 

Son Caliente
Son Caliente jsou na první poslech skoro jako 
Buena Vista Social Club! Kytary, rumbakoule, 
dechy a vynikající zpěv. Na baru se promíta-
jí fotky, křtí kniha o Kubě a míchá Mojito. 
Kubánský večírek jak má být! Cuba Libre!

Fernando Saunders
Vynikající španělský baskytarista. Proslavil 
se hlavně svojí spoluprácí s rockovou leg-
endou Lou Reedem a mnoha dalšími. Jeho 
sólová tvorba je folkrockové písničkářství, 
postavené na vynikající hře na kytaru a tem-
peramentím zpěvu.

Druhá Tráva
Přední česká bluegrassová skupina v čele  
s prvotřídním hráčem na mandolínu Rob-
ertem Křesťanem a banjistou Lubošem Ma-
linou. Proslavili se především přebásněním 
písní Boba Dylana. V posledních letech spolu-
pracovali s Katkou Garcíou.

MY3.AVI      Vesele melancholický  
a přece houpavě taneční folk, smíchaný  
s mnoha jinými vlivy.
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Balonový přelet nad Telčí

Hlavní hvězda večera

Janet Robin, první ze zahraničních hvězd letošních Prázdin v Telči, nezklamala naše 
očekávání. Spolu s November 2nd dokázali pořádně rozehřát zmrzlé publikum. 

Rozesmátá Janet Saša z November 2nd

Veget
Pohodová bluegrassová muzika z Prahy,  
stojící na folkových základech. 

Pavlína Jíšová & přátelé 
Zpěvačka, která se zapsala do historie 
folku jako jeho první dáma. Zpívala spo-

lu s Žalmanem i s Nezmary. Celý život tvoří  
i sólově, avšak v Telči zahraje se svojí kape-
lou. Můžeme se těšit i na to, že nějaké písně  
zahrají dohromady s Druhou Trávou. 

I dnes máte jedinečnou možnost zůčastnit 
se pořadatelské sportovní dílny. Včera byl 
na programu florbal (na hokejovém hřišti), 
fotbal (na fotbalovém hřišti) a první lekce 
golfu (tamtéž co fotbal, zranění žádná). 
Dnes od 13:30 se koná voleyballový turnaj 
na hřištích vedle tělocvičny. Každý je vítán. 

SPORTOVNÍ DÍLNA

Nadšené oslavy vítězství jsou samozřejmou 
součástí sportovních dílen.

Jarret
Liberecký folkrockový nářez s dy-
namikou jedoucího vlaku a navíc  

s údernými texty v podání andělské zpěvačky 
Hanky Skřivánkové. Jejich poslední album je 
víc než kdy jindy ovlivněné moderní muzik-
ou a z “folkového” Jarretu to tak dělá chytrý  
a návykový pop.


