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Hromosvod
našlapaný písničkový folk-rock ve sklepě

DFM - Milan Uhde: Výběrčí
Zdánlivě absurdní monodrama v průjezdu štábu

Divadlo De Facto Mimo – Zelené prasátko
Zítra ve 14:30 uvidíte na kocouří scéně, co jste ještě neviděli – netradičně zbarvené prasátko, jeho 
cizokrajného kamaráda a dva věčně hladové loupežníky. Představení na motivy maďarské pohádky 
pro vás sehrají Adéla Jiráčková, Martin Kacafírek, Martin Kolář a Michal Pokorný.
Xindl X & Hořký kafe
Xindl X je pražský rapper s kytarou, pokoušející se 
kombinováním hiphopového frázování  
s folkem, jazzem a blues nalézt úplně nový přístup 
k písničkářství a dlužno říct, že originalita mu 
nechybí. V podání skupiny Hořký kafe se můžeme 
těšit na tichý jazz-folk – na pouhou dubovou kytaru 
doprovázenou bezpražcovou baskytarou se dá taky 
zahrát spousta pěkných písniček.
Koa
Acacia koa je strom, rostoucí v deštném pralese na 
Havaji – z jeho dřeva se vyrábějí kytary. Skupina 
Koa vznikla kolem Zuzany Navarové a Ivana Gutier-
réze, po odchodu těchto dvou hvězd se však ner-
ozpadla a dál těší publikum svou hudbou různých 
stylů a v různých světových jazycích.
-123 minut
Známé trio ve složení Zdeňek Bína, Fredrik Janáček 
a nově bubeník Miloš Dvořáček, vám ukáže  
v čem spočívá taková jazzová improvizace. Pokud 
nevěříte, že jejich brilatní hra
rozhýbe každého, přijďte se podívat zítra na 
nádvoří zámku. Vaši odměnou bude kromě 
roztančené nálady i spousta energie, kterou vám 
Minuty rády během koncertu předají.
Divadlo: Décalages – TaBALADA
Celé představení tohoto česko–francouzského 
divadla se odehrává v okolí alegorického vozu. 
Hlavním tématem divadla, volně inspirovaného 
japonskou legendou, je především stáří a smrt, 
nepotřebnost starých lidí, ale také vzpomínky  
na ztracené mládí. Čeká nás opravdu specifický 
vizuální jazyk – kombinace hudby, tance, loutek…  
a také závěsné akrobacie.
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Běh naděje Je nová sportovně společenská 
humanitární akce, navazující na Běh Terryho Foxe. 
Start zítra v 10:00 na náměstí.
Sportovní dílny Zítra můžete zkusit lodičky  
a petanque na hrázi Štěpnického rybníka ve 13:00.

Zpravodaj tiskneme na stroji značky Ricoh  
od jihlavské firmy Impromat. Díky!

Včera se na hlavní scéně potkali 
muzikanti Jarretu, výtečné folkrock-
ové kapely, která opravdu početné 
publikum když ne roztančila, tak 
alespoň donutila podupávat do 
rytmu, a hudebníci z Hradišťanu, dnes 
již klasici cimbálové muziky. Obě vys-
toupení byly zážitkem pro ucho i pro 
srdce, protože tihle muzikanti dělají, 
co je baví, a dělají to opravdu výtečně.
Večer se publikum sešlo ve sklepním 
klubu k poslechu slovenské Trojky 
Zuzany Homolovej – za doprovodu 
kytar, mandolín a dalších nástrojů 
s někdy zvláštním, rozhodně však 
příhodným zvukem, vyprávěla Zuzana 
příběhy nejen ze Slovenska, ale třeba 
i od slovenských menšin v Maďarsku 
a dočkali jsme se i francouzštiny.  
Pro milovníky technicky propracova-
né, až skoro virtuózní hudby byl tento 
koncert opravdu zážitkem.

Tvůrčí dílny každý den od 13:00 do 17:00. 
Smaltované šperky, hedvábné šátky, košíky,  
leptané sklo, trampolína a prodej nápojů!

Este raz dakujeme, ze ste nas prijali, je mi luto,  
ze som si nemohla trochu dlhsie zazit telcsku tropicku 
atmosferu - ta je fakt neopakovatelna. Nech vas tam 
obchadzaju dazde a vsetky ine neduhy. Zuza Homolová

VČERA NA NÁDVOŘÍ

Jura je jura a cvičí poctivě před každým koncertem

DNES NA NÁDVOŘÍ


