
Mijaktic orkestar
Balkánský orchestr z Prahy přiváží do Telčského sklepa roztančený východňácký večírek. Jejich bal-
kánská muzika je autentická a především plná života a ne unylá jako balkánské muziky, se kterými se  
u nás v poslední době roztrhl pytel. Mijaktic orkestar se snaží hrát s takovou vervou a v takové atmo-
sféře, jakoby hráli v oblíbené balkánské hospodě pro tlupu světaznalých cikánů. Jako všechna balkán-
ská hudba je i ta jejich zvláštním způsobem veselá i temná zároveň, plná nezvyklých nástrojů a rytmů.

Martin Rous
Textař, kytarista a kapelník Martin Rous si prošel několika ka-
pelami (například založil kapelu Sluníčko, ve které začínala 
Lenka Dusilová), v roce 2007 přestává hrát rock a začíná jako 
folkový písničkář. Ve hře na akustickou kytaru uplatňuje zna-
losti z konzervatoře, rockovou zkušenost a folkařského ducha.
Corsaires
Mladá krásná perspektivní kapela Corsaires hraje spíše rock 
než folk a staví na vážných až punkových textech. Koncert 
bývá občas až divadelní, takže každé jejich představení je je-
dinečné. Na čtyři muzikanty připadá slušné množství hudeb-
ních nástrojů, které střídají, jak se jim zlíbí. 

Divadlo JÁ TO JSEM - KOLOTOČ POHÁDEK

SEKVOJ a Dana HOUDKOVÁ

Míša LEICHT a NEZMAŘI

COP 

Prázdniny v Telči mi každoročně kazí smutná 
událost - návrat domů. Nicméně - minimálně 363 
dní v roce se mi budou opět honit hlavou sklá-
danky „sluníčko, úsměvy, muzika, lidi, kafe(kára), 
náměstí, rybníky, kačeny, j(J)ežek, struny (zpře-
trhaný), lodičky, krásný holky, lidskost, něha, 
hvězdy, přátelství, nesmrtelnost, návraty, únava, 
svíčky, pokora... „ Prostě T E L Č! Díky... Mirek

Při sledování přenosu koncertu Duka 
Special napadlo v redakci Velkého 

Informátora, že by měl předávat kytku Štěpán 
z čajovny, protože je Dukovi zdaleka nejpodob-
nější. Slibně rozjetou akci nakonec zhatilo jen to, 
že poslední kytku dostala spoluhráčka Markéty 
Irglové. Příště už to vyjde!

Kabaret na nádvoří
Dlouho očekávaný českoirský večírek zahájila 
Markéta Irglová v doprovodu íránské zpěvačky 
Aidy a kytaristy Roba. Jejich melancholicky la-
děná hudba naplnila nádvoří poklidnou atmo-
sférou před příchodem extravagantního Duka 
Special. Jeho hudba s hlubokou osobní výpovědí, 
plná kabaretních aranží publikum v kontrastu  
s jeho vzhledem zaskočila. Dukova blízkost s pu-
blikem se prohlubovala nejen díky jeho epickým 
popisům písní, ale také texty, které automaticky 
vyzývaly ke zpěvu. Všechny bariéry mezi jeviš-
těm a hledištěm byly smazány v okamžiku, kdy 
Duke zaplul mezi diváky a jen svým melodickým 
hlasem rozezpíval celé nádvoří do jasné hvězdné 
noci.
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 14.30 náměstí pro děti 17.00 náměstí 19.30 nádvoří zámku 22.30 klub Sklep

DNES

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře Lidušky 
vyrobit dárek pro sebe, nebo vaše blízké. Plete-
ní z pedigu, potisk triček, drhání, korálky, šper-
ky. Čtvrteční sportovní dílna je zatím bez určení 
sportu - dohodneme v jednu před štábem!

DÍLNY

DRBÍK

ČTVRTEK

Na náměstí vyrostlo krásné šapitó bratří Formanů. Kavárna Formanʼs cafe otvírá dnes v 18:00.

Michal Prokop, Luboš Andršt a Honza Hrubý


