
Sliotar: V Irsku a v Telči jako doma
Sliotar, to jsou 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 a nad jejich vytrvalostí 
nepřestáváme v Telči kroutit hlavou. Po odeh-
raném tříhodinovém koncertu ve Sklepě dokážou 
obvykle hrát až do pěti do rána a bez problémů  
se přidávají k písním, které v životě neslyšeli. 
Pověst o Sliotaru, která praví, že kam tito tři irští 
rekové zavítají, tam s sebou přivezou večírek, je pravdivá! Loni se po koncertě propletli s kapelami 
Poisoned Folk, Dragabanda a HFD do jednoho pulsujícího hudebního tělesa, až narvaná hospoda  
v Lidušce nadskakovala i s okolními domy.

Zahajovací večer osmadvacátého ročníku festivalu 
se ponese v duchu keltského svátku Lughnasad. 
Záštitu nad letošním děním totiž převzal Lugh - 
nejen sluneční bůh úrody, ale také inspirace, bás-
nictví, hudby a umění vůbec. Na takové slavnosti 
nesmějí chybět druidové, bublající kotel hojnosti, 
keltské pivo a dožínkové placky. Jako bardi 
vystoupí na zámeckém nádvoří kapely Jauvajs, 
Bran a irští reci Sliotar, kteří jsou známí svým oso-
bitým folkrockovým pojetím tradičních melodií. 
Díky tepající hudbě se návštěvníci budou moci 
společně s taneční skupinou Coiscéim vrhnout  
do víru irských a bretonských tanců.

Jauvajs a Coiscéim: V Telči a v Irsku jako doma
Na Prázdninách v Telči v roce 1997 se poprvé představila kapela Jauvajs a od té doby zdárně okupuje 
telčská pódia. Ať děláme, co děláme, Jauvajs se do Telče pořád vrací a pokaždé v lepší formě, než  
v předešlých letech. Jejich repertoár se od prvního 
vystoupení pořádně „poirštil“. Irské tradiční písně 
v podání Jauvajsu mají svojí vlastní hlavu a svojí 
vlastní folkovou poetiku. Nehrají irskou tradici 
přes kopírák, naopak jí dávají kus ze sebe a proto 
mají jejich vystoupení šťávu. Jauvajs mají toho 
pravého festivalového ducha a proto je v Telči 
častěji než na pódiu potkáte někde na ulici, jak 
hrají jen tak pro radost kolemjdoucích. Loni si po 
letech odříkání, přemlouvání a po pořádné salvě 
Jamesonů konečně zahráli na nádvoří telčského 
zámku a byl to koncert, který stál za to.
I letos se ke kapele Jauvajs připojí tanečníci a tanečnice z Coiscéim, nejlepší školy irského tance  
u nás. Členové Coiscéim předvádějí tance jak v tradiční podobě, tak v autorsky novátorských  
choreografiích. Svými kreacemi opět zaručeně rozezvučí zámecké pódium a Jauvajsu tak přibude 
nejen taneční partner, ale i další perkusivní nástroj.

Během Prázdnin probíhají v Lidušce tvůrčí dílny, na kterých je možné se naučit rukodělné 
činnosti, například drhnutí, uzlíkování, batikování, vitrážování, linoryt, tisk na trika, pletení  

z pedigu, kůže anebo provazu. Z festivalu si tak můžete odvézt originální vlastnoručně vyrobený 
dárek. První dílny můžete navštívit již v sobotu!

Deskové hry
O víkendech bude letos v Telči také malá “laboratoř” deskových her, za pěkného počasí přímo na 
dvoře Lidušky, za deště nebo velkého parna v jejím předsálí. Pokud máte rádi moderní deskovky, 
anebo se s touto prima zábavou chcete seznámit, přijďte v sobotu 31. července a v neděli mezi devá-
tou ráno a čtvrtou odpoledne. Zevrubný soupis her hledejte na 
stránkách festivalu, nebo přijďte okouknout situaci do Lidušky!

Kapela Sliotar umí pořádně festivalově žít! Především přijeli 
už včera, protože se jim v Telči líbí tak jako nikde jinde. Nejdřív 
zamířili na “the best pívo in the whole world”, které podle jejich 
názoru umějí natočit kdekoliv v české republice. Poté co zdařile 
obrazili pár hospod, narazili na místní krasavici Páju, která  
po několika sklenicích vína prozradila, že za pět minut bude mít 
narozeniny. O půlnoci tak proběhlo první neplánované vokální 
vystoupení kapely Sliotar, které začalo a skončilo písní Happy 
birthday to you, zpívanou se silným irským akcentem! Následo-
vala narozeninová oslava v režii Sliotaru, další runda a zbytek  
už si nepamatuju.

Kelly přijel včera celý oranžový, 
tím pádem si vysloužil novou 
přezdívku Mrkváč.

Martin ROUS a FAJNBEAT
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Bran
Bran čili Havran. Posel keltských mystérií, který létá 
mezi zemí a mořem. Bran plachtí na cestě mezi Bretaní 
a středozemí. Nasává vůni bouře, hudba legend  
se tříští o bílá skaliska a končí jako vlna putující po 
moři. Kapela Bran se nechá unášet na vlnách melodií 
staré Bretaně. Barevnost tradičních nástrojů umocňují 
různé hudební vlivy a také původ každého člena 
kapely. Z různých hudebních kořenů tak vyrůstají i pod 
silným Bretaňským větrem jinde nevídané kompozice. 
Repertoár Branu čerpá z tradice, ale i ze skladeb 
jednotlivých muzikantů. Srdcem, zakladatelem a front-
manem kapely je Dewi Pajot pocházející ze západní 
Bretaně, jehož zpěv je nezaměnitelným hlasem Branu.

Festivalová trička
Na našem stánku se už od sobotního ranního otevření objeví trička 
nejenom se starými osvědčenými, ale také s letošními novými  
motivy. Přijďte si vybrat to svoje do sbírky, nebo si nabatikujte sami  
originální v dílnách !

“If this is, what you have to do 
whole festival, then I understand, 

that you are tired.”


