
Vítejte na Prázdninách v Telči 2010
Po roce se opět setkáváme na festivalu ve městě šťastných lásek. Letos jsme v Telči už poosmadvacáté a jsme rádi, 
že jsme vám, tak jako každý rok, mohli připravit 17 dní a nocí plných koncertů, divadel a dalších nezapomenutel-
ných zážitků. Vítejte v Telči, ve městě pohádkové krásy, prázdninové pohody a radostných setkání. 
Přejeme Vám, abyste si letošní ročník Prázdnin v Telči užili tak jako nikdy předtím.

Na koho se můžete těšit
Na programu našeho festivalu je letos na sedmdesát kapel různých žánrů, 
od folku, přes rock, blues, country, folklór a alternativu až po world 
music. Opět jsme si pro vás připravili pestrou hudební hostinu, na které 
nechybí ti nejlepší muzikanti české folkové scény. Těšit se tak můžete 
na Bratry Ebeny, Vladimíra Mišíka s ETC…, Hradišťan, Jablkoň, Spirituál 
Kvintet, Druhou Trávu, Nezmary, Žalmana anebo Karla Plíhala. Kromě 
jmen, která se u nás objevují pravidelně, jsme letos pozvali i některé osob-
nosti, které nám na Prázdninách v Telči už dlouhou dobu chyběly. Po letech  
se na zámecké pódium vrátí Dáša Andrtová – Voňková, na Nocturnu konečně 
vystoupí dlouho očekávaný Neočekávaný dýchánek a vůbec poprvé si v Telči  
zahraje i nově vyšlá hvězda Tomáš Klus.

Zahraniční hvězdy
Každý rok se snažíme do programu zařadit i několik zahraničních hostů, abychom si ten festival 
jaksepatří zpestřili, zabrousili do různých koutů světa, poznali nové lidi a poslechli si zajímavou 
novou hudbu. Asi největším hudebním zážitkem letošního ročníku Prázdnin v Telči bude koncert 
světoznámého australského kytaristy Tomyho Emmanuela, jehož unikátní styl hraní se vymyká 
chápání. Tommy byl za svou dlouholetou hudební kariéru již dvakrát nominovaný na prestižní hudební cenu 
Grammy. Svou virtuózní hrou, při které se zdá, že hraje celá kapela, ale i spoluprací s mnoha profesionálními 
muzikanty si vydobyl pověst jednoho z nejtalentovanějších kytaristů na planetě Zemi.
Jednou z perel festivalu je i ukrajinská world music kapela DakhaBrakha, která se nechá unášet na vlně současné 
hudby, přičemž její kořeny sahají hluboko do ukrajinské hudební tradice. DakhaBrakha svou energií, vizuální 
show, hudebním vyjádřením a spojováním moderního světa se světem dávno minulým připomíná proslulou 
finskou kapelu Värttina, která okouzlila Telč před třemi lety.
Mezi další zahraniční hvězdy pak patří Biswanath Das Baul, mistr na několik tradičních indických nástrojů  
a legenda mezi zpěváky baulské kulturní oblasti v Indii, který v Telči vystoupí se skupinou Baishnav Tantra.  
Už poněkolikáté se v Telči objeví i irská kapela Sliotar, kterou zveme rádi, protože do Telče pokaždé přiveze 
atmosféru irských hospod a v den jejich koncertu se málokdy chodí spát. Poslední zahraniční novinkou  
je argentinské kytarové duo Springlizard, které se v Telči představí s moderně pojatým folkem, jehož zvuk  
by se dal přirovnat k tvorbě Josého Gonzáleze.

Kocouří scéna 17:00
Kapel, které si na Prázdninách v Telči chtějí zahrát, je spousta, a ne vždy se vejdou do programu na nádvoří zám-
ku. Proto vznikla na náměstí scéna druhá, takzvaná Kocouří, na které se vám každý den od pěti hodin představí 
mladé začínající kapely, ale i světem protřelí a známí muzikanti, kteří se ale bohužel na hlavní scénu nevešli.
Na malém prostoru se zde někdy ale odehrávají velké věci. Už se nám v historii Prázdnin stalo několikrát,  
že z neznámých experimentujících hudebních sdružení se během pár let staly hvězdy festivalu. „Kocouři“ jsou  
tím pravým rozjezdem před večerním programem. Kapely jsou vybrány z mnoha a mnoha nabídek, které  
k nám dorazí, takže se nemusíte bát, že byste se nudili. V případě deště, krup nebo nenadálého sněžení  
se scéna přesouvá do průjezdu umělecké školy, nebo do některého z blízkých podloubí.

Hlavní scéna – nádvoří zámku – 19:30
Na zámku se vám tak jako vždy představí vaši oblíbení interpreti, zahraniční hvězdy i nečekaná hudební 
překvapení. Zámecké brány pro vás otevíráme vždy půl hodiny před začátkem koncertu, takže pokud si chcete 
sednout na vaše oblíbené místo, nebo se pohodlně uvelebit na koberci pod scénou, přijďte včas. Koncerty  
se nesou povětšinou v komorní atmosféře, proto se na zámku nejí, nepije, nekouří a nefotografuje. Mějte také  
na vědomí, že hudba je plachá a že utíká před vyzváněním mobilních telefonů. Abyste se sami nepřipravili  
o kouzelný hudební zážitek, zkontrolujte si prosím před vystoupením, zda máte svůj telefon vypnutý.  

informativní 0

=E=E
Koncerty probíhají pod širým nebem na pohádkovém zámeckém nádvoří a to za každého počasí. Pokud tušíte,  
že se blíží déšť, vězte, že nejlepší je mít s sebou pláštěnku, neboť deštníkem můžete nechtíc zastínit výhled všem, 
co sedí za vámi. Pokud byste náhodou nebyli vybavení, máme vždy několik pláštěnek k zapůjčení.

Nocturno – 22:30
Letos je nočních koncertů, kterým říkáme Nocturna, po málu, neboť náš oblíbený koncertní prostor Sklep je stále 
v rekonstrukci. O to víc jsme si však pro vás připravili pouličních divadelních představení, čarovných koncertů  
v netradičních prostředích a vystoupení kapel, které se hodí někam do hospody. Těšit se tak můžete na nejméně 
deset výjimečných koncertů a téměř dvacet divadelních her. Večerní představení začínají nejdříve o půl jedenácté 
a je zvykem počkat do skončení koncertu na zámeckém nádvoří. Místo koncertu bude vždy včas odhaleno.

Vstupenky
Vstupenky, permanentky a celodenní vstupenky si v Telči můžete koupit buď v informačním centru na radnici, 
anebo na naší pokladně na festivalovém štábu - v domečku s logem Prázdnin. Rok co rok se snažíme zachovávat 
cenu vstupenek co nejnižší, takže se výše vstupného od loňska vůbec nezměnila. Na koncerty na zámeckém 
nádvoří se tak opět dostanete za 200, případně 220 korun. Výjimkou je vstupné na koncert kytaristy Tommyho 
Emmanuela, největší zahraniční hvězdy, jaká kdy na našem festivalu vystupovala. Lístek na koncert australského 
hudebního kouzelníka tak stojí rovných 800 korun. 
Pokud se chystáte v Telči strávit delší čas, určitě se vám vyplatí buď celodenní vstupenka, anebo vícedenní per-
manentka, se kterou můžete ušetřit 10 až 35 procent z celkové ceny vstupenek. Pořadatelky na naší festivalové 
pokladně vám samozřejmě rády poradí a pomohou vám najít nejvýhodnější řešení. Zde také čekají rezervované 
vstupenky na to, až si je vyzvednete.
Festivalová pokladna je otevřena každý den od 10:00 do 18:00. Pokud byste náhodou prošvihli otevírací dobu, 
nevěste hlavu, neboť je vám od 19:00 k dispozici provizorní pokladna vedle zámecké brány. Je ale třeba počítat  
s tím, že pokud si budete chtít zakoupit vstupenku až těsně před koncertem, připlatíte ještě pár korun navíc.

Informace
Pokud budete potřebovat informace o ubytování, výletech do okolí, restauracích a všem ostatním, co nějak  
souvisí s Telčí během Prázdnin, neváhejte se zeptat na radnici v městském informačním centru. Pokud  
se potřebujete dotázat na cokoliv, co se týká průběhu samotného festivalu, jako jsou informace o vstupenkách,  
koncertech, účinkujících, dílnách, stáncích atd., stavte se na naší festivalovou pokladnu.

Doprovodný program
Prázdniny v Telči nejsou festival, ale způsob života. Kromě koncertů se tak můžete těšit na bohatý doprovodný 
program. Je už tradicí, že od počátku až do samotného konce festivalu stojí na náměstí před zámkem a na 
zámecké baště trh s nejrůznějšími uměleckými předměty, oblečením, hudebními nástroji, keramikou, přívěsky 
z různých materiálů atd. Souběžně s trhem také na festivalu probíhají v místní Základní umělecké škole tvůrčí 
dílny, na kterých je možné se naučit nějakou tu rukodělnou činnost, například drhnutí, uzlíkování, batikování, 
vitrážování, linoryt, tisk na trika, pletení z pedigu, kůže anebo provazu. Z festivalu si tak zájemci mohou odvézt 
originální dárek vlastní výroby. Pro děti i hravé dospělé bude také připravena dílna deskových her a nepravidelně 
se budou konat dílny sportovní. Pokud během festivalového spěchu budete potřebovat trochu klidu, zastavte  
se na festivalovém štábu, kde pro vás letos opět vyrostla čajovna Kuba & Pařízek. Na štábu jsou k dispozici také 
počítače s internetem, pokud byste si potřebovali naléhavě zasurfovat, přijďte si posedět do naší internetové 
kavárny.


