
Inka má stejný kuličky jako Káča.

V redakci už zase řádí myška chrupička. 

Martin Rous 
Písničkář Martin Rous prožil jako hudebník, zpěvák a autor 
zhruba čtvrt století na rockové scéně. Založil mimo jiné 
kapelu Sluníčko, ve které začínala Lenka Dusilová, a byl 
kapelníkem skupině Šántí. Po více než dvaceti letech s elek-
trickým nástrojem se vrátil k akustické kytaře a tak se v jeho 
moudrých i rozverných písních snoubí klasické vzdělání  
na konzervatoři s rockovou zběsilostí a folkovým nadšením.
Fajnbeat 
Hrají a zpívají písničky o něco hlasitěji než folk a o něco 
tišeji než bigbít.  
Je to zkrátka 

Fajnbeat, kapela, která si tak jako každá kapela prošla krizí, 
hledala svůj zvuk i ve vodách country a našla se v pod-
dajném a zároveň houževnatém zvuku folkrocku.
Ano! Jano! Ano! Jananas doopravdy existuje!
Hudební skupina Jananas není žádný ananas. Ať si Word 
chce, co chce říká. Trojice muzikantů – kytarista Jan Vávra, 
baskytarista Jaromír Fulnek a charismatická zpěvačka Jana 
Infeldová – si už odnesla vítězství v několika soutěžích a 
protlačila se na přední místa velkých českých festivalů. Svůj 
úspěch staví především na silných a zapamatovatelných 
melodiích, jednoduchých aranžích a nezaměnitelném hlasu 
front“wo“manky Jany. Je to zkrátka talent a jdou nahoru.

To, že se návštěvníci nádvoří zámku 
během Prázdnin ocitají jakoby v jiném 
světě, to už je známá věc. Ovšem včera  
byl ten jiný svět ještě o něco jinačejší  
a přitom ještě skutečnější.
Hned při vstupu dostali návštěvníci do 
klopy ne snítku myrty, ale obilný klásek 

– to na počest boha keltského Lugha, jehož svátek jsme včera slavili. A oslavili jsme ho, jak se na tak 
velikého a především starobylého boha sluší a patří. Kapely Jauvajs, Bran a Sliotar zpěvem a hudbou, 
skupina Coiscéim - ale nejen oni, ale i někteří odvážnější z publika - tancem a my ostatní jsme na jeho 
počest ochutnali keltské kořeněné pivo a pečivo z prvních klasů letošní úrody.

Poctivé zahájení potvrdil včerejší session u Kozla,  
kde se všechny účinkující kapely promísily v jedno 
jamující těleso. (Dnes cca 22.30h tam v hospodském 
duchu židovských klezmerů zahrají Letající rabín) Irští 
muzikanti z kapely Sliotar pějí na Telč samé superlativy 
a rádi se sem vracejí. Včerejší virtuoz na dudy a irskou 
píškalku – tin whiste Ray MacCormac nabízí neformální 
výukovou lekci – workshop! Vážní zájemci nechť se hlásí 
na štábu, dílna proběhne příští rok pravděpodobně 31. 
července 2011 odpoledne v Lidušce na dvorku…
Všímavým informátorům Zpravodaje neunikla nápadná 
podobnost pořadatelky Elišky s americkou herečkou 
Zooey Deschanel!

Čarodějky z východu okouzlí Telč
Tři jezinky s uhrančivými hlasy a jeden kozák, hudební virtuóz  
s vzezřením vezíra. To je DakhaBrakha, ukrajinská kapela  
balancující na hranici tradiční a současné hudby. Jejich vys-
toupení je meditativní šamanský rituál a zároveň bujará taneční 
party. Čarodějky z DakhaBrakha svým zpěvem vytvářejí nové 
světy, mají nový pohled na ukrajinskou tradici. Jejich hudba 
vychází z předměstských muzikálních vlivů a zároveň nasává 
inspiraci z hluboko ponořených kořenů ukrajinského folklóru. 
Vzniká tak pravá nefalšovaná ukrajinská world music.
Nejlépe by se avantgardní DakhaBrakha dala přirovnat k finské 
kapele Värttina. Základem jsou výrazné tradiční zpěvy, kouzelná 
souhra širokého spektra hudebních nástrojů a výrazná expre-
sivní show v ugrofinském duchu. Nina, Iryna, Olena a Marko - 
členové DakhaBrakha – hrají na desítky nástrojů. Vedle akorde-
onu, garmošky a cella převažují nejrůznější perkuse a bubny  
z východní Evropy, Afriky a Asie.

Létající rabín
„Jakže se jmenujou?“ „Vždyť říkám, Létající rabín! Létající, jakože to má šmrnc a rabín, jakože hrajou 
klezmer.“
Pětičlenné uskupení z Prostějova  
je takovou hudební perlou na české 
scéně. Létající rabín patří mezi nejlepší 
středoevropské kapely hrající klezmer, 
tedy světskou hudbu východoevropských 
židů. Jejich vystoupení mají tu správnou 
šťávu, hudba srší dynamikou a tepe  
v rytmu roztančeného srdce. Když se 
navíc zaposloucháte do kouzelných melo-
dií a tajemného jazyka, unese vás Létající 
rabín až na druhý konec světa.
Od 22:30 ve výčepu u Kozla v Lidušce.

Víťa MARČÍK: Tři zlaté vlasy děda Vševěda
PŮL DECHU DO MĚCHU 

Olin NEJEZCHLEBA a Bratři EBENOVÉ

Víťa MARČÍK: Romeo a Julie
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