
Rozárčina postýlka
Magická, snová a bláznivá pohádka o nepořádné holčičce Rozárce. Rozárka se kouzlem zmenší a za-
bloudí pod svou vlastní postelí. Tam nachází věci, které pod postel sama zahodila! Bojovné a rozpína-
jící se chuchvalce prachu, veselý ohryzek se zlomenou stopkou, smutnou ponožku bez kamarádky… 

Najde tam i svého ztraceného Hodňouška a ušatce Myšáčka? 
A stane se z ní pak pořádná holčička? To se dozvíte pod Ro-
zárčinou postýlkou.
Youth continentals
Na Kocouří scéně nebude koncert! Vystoupení Youth con-
tinentals nese prvky divadla, tance i klasického hudebního 
vystoupení. Hrají a zpívají současnou muziku a předávají 
publiku svoje myšlenky a dobrou náladu. Vystoupení ener-
gického uskupení popisují v angličtině jako Life Changing 
Experience, takže si připravte svoji angličtinu (ale půjde  
to i beze slov) a přijďte si nechat změnit svůj život.

Deneb a Hradišťan
Večerní koncert bude ve znamení kontrastu. Minulý rok nám 
to s Jananasem vyšlo, takže vás můžeme ještě trochu pokou-
šet. Abychom nebyli přehnaně folkoví, zahraje nám kapela 
Deneb. V Telči už jsou dobře známí z několika Nocturen  
i Kocourů a konečně jsme si je pozvali i na hlavní pódium. 
Můžeme se těšit na originální autorské písně podkresle-
né východními rytmy. Inspiraci ale Deneb čerpá z etnické 
muziky celého světa a vytváří si tak svůj vlastní styl, který 
by bylo možné pojmenovat jako worldmusic jazz. Po De-
nebu přijde očekávaná cimbálová muzika Hradišťan, kte-
rá svou interpretací moravských lidovek a neutuchajícím 
temperamentem táhne každý rok na koncert stovky lidí.  
Zazpíváme si a zaposloucháme se do písní jemných i hru-
bých, hlasitých i tichých, rychlých i pomalých, protože díky kapelám, jako je Hradišťan, lidová hudba 

stále žije. Díky jejich aranžmá nabývají i jednoduché lidovky 
vysoké kvality a jsou atraktivní i pro posluchače, které dáva-
jí přednost jiným hudebním žánrům. 
Tara fuki
Dnes večer se můžeme těšit na další nevšední Nocturno. 
Hudba z jiného světa, nebo alespoň ze vzdáleného konce 
světa našeho, hraná na dvě violoncella a zpívaná dvěma dív-
kami, dokáže hluboko v nás probudit zapomenuté a neob-
jevené emoce. Jímavé, zajímavé i dojímavé melodie, snové 
texty a hlasy a zvláštní atmosféru koncertu nemůže tento 
článek ani vzdáleně přiblížit, to se musí prožít a procítit.

Kawi včera vymyslel při velkém nočním pracovním nasazení (a tudíž odříznutí od baru)  
nové společenské zřízení: „asocialismus“. Martin z čajovny se hned přihlásil do jeho čela.

Eliška jen tak pořadatelskou kartičku mít nebude, neboť je těžké ji dostat nejenom pod obraz,  
ale i do obrazu.
V redakci denně řešíme závažná dilemata: Spát nebo psát? Mást nebo smát? Zahrají v Telči Kabáti?

V podvečerním slunci na zámku rozkvetly Javory
Ne, doopravdy ve Zpravodaji neotevíráme 
rubriku Zahrada a byt, ani Zahrádkářův rok. 
To je jen poetický popis toho, co se včera ode-
hrálo na zámeckém nádvoří, kde si svůj velký 
galakoncert užívala skupina Javory. Přestože 
jen za pár měsíců oslaví úspěšní písničkáři  
a popularizátoři českých lidovek Hana a Petr 
Ulrychovi společných 135 let, vydali ze sebe 
naprosto strhující výkon. V jejich režii se 
odehrál celý koncert, jenž se točil okolo his-
torie kapely. Javory se tak včera představily 
ve všech svých podobách. Nejen v té tradiční 
cimbálové s manželi Štruncovými, ale také  
v čistě bigbeatové formě s perkusemi, kláve-
sami a elektrickou kytarou. Po celou dobu se 
muzikanti na scéně střídali v rychlém tempu  
a tak se zvuk koncertu příjemně svižně rozví-

jel, plynul a kvetl, a nestalo se, že by byl člověk unaven stejnou skladbou nástrojů. Potlesky s postupu-
jícím večerem nabíraly na délce a intenzitě a na samotném konci večera už trval více než minutu a za 
stejně bouřlivých ovací se Javory odebraly do zákulisí.
 Do divoké noci nás pak odneslo zimbabwské uskupení IYASA, které už z Telče známe z předchozích 
let, kdy ve svém hudebně tanečním vystoupení předváděli tradiční písně a tance s Afriky. Nejčastěji  
v Telči vystupovali v nádherných kulisách renesanční zahrady, se kterou jsme i letos počítali jako  
s krásným místem pro noční vystoupení bandy bubnujících, tancujících a zpívajících divochů. Jenže 
jejich český průvodce a náš kamarád Milda Vokáč nám to rozmluvil s tím, že v jejich letošním před-
stavení nehrají jen rukama, ale při tanci i nohama a je potřeba, aby to bylo pořádně slyšet. Přesunuli 
jsme tedy vystoupení do Konírny s modlitbou, že se snad nové pódium při tom divokém reji nerozpad-
ne. Nové vystoupení skupiny IYASA však mělo na rozdíl od minula také svůj příběh. Hlavní hrdina se  
v něm dostane se z divočiny do civilizace a namísto tradičního zimbabwského oblečku se musí napa-
sovat do dělnického mundúru s holínkami a ochrannou helmou. Tyto atributy moderní kultury však 
nemají IYASA ve svém představení jen jako kostým, ale jako komplexní hudební nástroj. Bubnují si 
navzájem do helem, při tanci ve zběsilém rytmu pleskají rukama o holínky a jejich dupání také znělo 
jinak obuté, než jen bosé. Po více než hodině a půl zběsilého tance už byli řádně promočení a na konci 
představení museli být nejméně o litr lehčí. Jejich muzika mi ale v rukou a srdci tepe ještě teď.
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Divadlo DFM - MIKULKOVINY
FAJNBEAT, Luboš BEŇA  
& Bonzo RADVÁNYI  
Ivan HLAS TRIO 
Vladimír MIŠÍK a Etc.  
Luboš BEŇA & Bonzo RADVÁNYI 1. SRPNA

STŘEDA

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře 
Lidušky vlastnoručně vyrobit dárek pro sebe, 
anebo pro vaše blízké. Pletení z pedigu, potisk 
a malování na trička, drhání, korálky, šperky  
z drátků. Středeční kung-fu od 13.00 v parku!

DÍLNY

DRBY


