
Již od sobotního odpoledne valí ve dvoře Základní umělecké školy (za výčepem 
Kozel na rohu náměstí) rukodělné dílny. Unikátní prostora nabízí nejen možnost vyzkoušet si 
různé výtvarné techniky, ale dát si třeba jen kávu či limo… DNES a ZÍTRA vyrob si svůj potisk 

trička - razítka a síta, lapače snů, korálkové náramky a sádrové masky. Od úterka do pátku KOŠÍKY 
z pedigu! A vaření pohádkového kotle polívky na ohni…
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=E=E

Nezapoměňte prosím, že během konání celého festivalu proběhne řada divadelních představení! 
Stejně jako dnes, tak i každou další neděli od 14.30h na náměstí pohádka nejen pro děti. Kromě toho 
zítra od 22.30h „KRÁLOVSTVÍ“ unikátní projekt Aničky Duchaňové a Michala Němce z JABLKOŇe  
(čili divadýlko Vyrob si své letadýlko)! Více info viz letáček Divadla v Telči na informačním štábu.

Dragabanda  Trojčlenná banda, která hraje hudbu z mnoha koutů světa.  Míchají 
do sebe písně galicijské, irské, bretaňské, řecké, balkánské i české. Jsou to tři mladí, 

krásní a charismatičtí muži. Frontman, houslista a studovaný umělec Matěj Kolář, dokáže z každého 
vystoupení udělat nezapomenutelný audiovizuální zážitek. Kytarista Predrag Duronjič v sobě 
nezapře balkánské kořeny a kromě toho, že hraje perfektně na svůj nástroj, umí i znamenitě zpívat. 
Na posledním místě, ale rozhodně ne poslední, je Vojtěch Kolář, druhý nejlepší bratr, perkusák,  
rytmofil a nejkrásnější bubeník v kapele.

Ostrovní tradice v rodinném balení
Včerejší vystoupení unikátních hostů festivalu z daleké Kanady pro mě překonalo veškerá 
očekávání. Duo Steáfán Hannigan a Saskia Tomkins mě znovu přesvědčili, že irská tradiční hudba 
ještě může i po letech komerčního zneužívání nabývat lidské opravdovosti. Kromě radosti a lásky 
z hráčů čišela i přirozená hrdost na svoje potomky, kteří se střídali v roli naprosto rovnocenných 
spoluhráčů. Desetiletý Oisín Hannigan trochu ležérně ale houpavě groovy s naprostým soustředěním 
na bodhrán, zpěvácké číslo či roztomilé taneční vytržení maličkých Eile a Ayishy Hanniganových. 
Kromě virtuózní hry tatíka Steáfána Hannigana na téměř všechny tradiční irské nástroje (dudy uil-
lean pipes, flétnu low whistle, strunné bozouki, rámový buben bodhrán a kytary) přišly nejsilnější 
momenty v okamžiku, kdy paní Saskia na housle tradici uvolněně a nenuceně opouštěla zdobením 
a rozmýváním klasických tunes do swingové improvizace. Děkuji za opravdu silný muzikantský 
zážitek!    
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Irský poklad z jihozápadu
Pauline se narodila do rodiny plné muzikantů a zpěváků, jejichž 
domovem je barevné městečko Dingle, které se nachází na 
jihozápadním pobřeží Irska. Pauline prý uměla zpívat od chvíle, 
kdy začala mluvit a před publikem se poprvé objevila ve třinácti 
letech. Ze svého kraje brzy odjela do světa nasávat hudební 
vlivy ve všech koutech světa. Po návratu do Irska ji začali 
nejvíce ovlivňovat dva lidé. První osobností byl Donogh Hen-
nessy, v té době kytarista opěvované kapely Lúnasa, který Pau-
line pomohl natočit její debutové album. A druhou osobností 
byla Sharon Shannon, mezinárodně uznávaná harmonikářka, 
která byla Paulininým nezaměnitelným hlasem naprosto  
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Sliotar
Tři vynikající muzikanti z Dublinu, jejichž živelná, energií pulsující 
hudba má blízko jak k irským kořenům, tak současnému folkrocku. 
Nejtypičtějším rysem Sliotaru je, že i přes jejich skrovný počet svedou 
dohromady vytvořit takový zvuk, jako by jich hrálo přinejmenším 
dvakrát tolik. Jsou to zkušení hudebníci, zocelení při jamování  
po hospodách, nad jejichž vytrvalostí nepřestáváme v Telči kroutit hla-
vou. Po odehraném tříhodinovém koncertu ve Sklepě dokážou obvykle 
hrát až do pěti do rána a bez problémů se přidávají k písním, které  
v životě neslyšeli. Sliotar se do Telče už dávno zamilovali, přijedou určitě 
dobře naladěni a letos navíc s kupou nových písní. Tyto tři irské reky 
předchází pověst, že kam přijedou, tam s sebou přivezou večírek.  
Je to pravda! V Telči jsme to už několikrát zakusili na vlastní kůži.

Poisoned Folk
Na počátku roku 2009 se na malém banánovém ostrůvku  
na pobřeží Afriky potkalo trio „folkových“ muzikantů  
a „zjedovatělo“… Poisoned Folk jsou: Tom Glueck (klasický folk 
fiddler - housle, banjo, whistle, zpěv), Heiner Linne (jazzový 
psychadelický bubeník), Tony Reece (punkrockový basák  
na elektrický kotrabas, kytara, zpěv).  Přijeli dnes v dobré 
náladě z hraní kolem Vídně, zítra míří do Brněnských klubů). 
Jejich hudba je divoká, strhující, rozhoupe a je plná humoru. 
Blíží se syrovému, ale upřímnému blues, které se míchá  
s irskými lidovými kořeny.

uchvácena a vzala ji s sebou jako hostující zpěvačku na turné skrz naskrz Evropou. Rozpětí hudeb-
ních vlivů, kterými se Pauline nechává inspirovat, nezná hranic. Vychází sice z irských kořenů, ale 
právě široké hudební zkušenosti dávají jejímu hlasu odstín výjimečnosti. Nebojí se spojovat tradiční 
písně s moderním pojetím a stylem. Není to ovšem jednoduchá popularizace, ale oživování tradice. 
Pro Pauline je jedinou hranicí její vlastní cit. „Přitahují mě písně, které jsou plné syrových emocí. 
Takové, při kterých slyšíte křičet svoje srdce.“ Do Telče přijede Pauline Scanlon s kapelou Live Wires, 
která je složená z muzikantů skupin Guidewires a Gráda. Představí se Tóla Custy, skladatel a hudeb-
ník, který patří mezi nejslavnější a nejlepší hráče na irské fiddle. Dalšími členy jsou kytarista Gerry 
Paul, kontrabasista Andrew Laking  
a Pádraig Rynne, který výborně hraje na concertinu, tradiční irskou šestibokou harmoniku. 

7

Voxtet

Cairdeas


