
Radůza
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby  
i textů, začínala s převážně bluesově zabarveným 
repertoárem na ulici, kde ji pro českou hudební 
scénu objevila Zuzana Navarová. V začátcích své 
hudební cesty spolupracovala Radůza s řadou zná-
mých jmen, například s kapelami Nerez, Marsyas, 
Abraxas či později s Jablkoní. Hudba nejslavnější 
české harmonikářky vychází částečně z šansonu, 
ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru  
a nálady městských odrhovaček, které v jejím 
syrovém podání nabízejí nečekané hudební i tex-
tařské obraty. Velkým úspěchem pak pro ni bylo 
získání třech cen Anděl naráz a to v kategoriích 

Zpěvačka roku, Objev roku a Folk & Country. Nejslavnější album …při mně stůj se drželo několik týdnů 
na vrcholu žebříčku prodejnosti. Před lety si Radůza založila vlastní label a vydala na něm její zatím 
nejvyzrálejší album Miluju vás. Jsme pyšní na to,  
že Telč je jedním z mála vyvolených festivalů,  
na které letos Radůza zavítá.
Justin Lavash
Světoběžník Justin Lavash se pohybuje v hudeb-
ní branži již přes dvě desetiletí. Začínal v rodné 
Anglii s indie-rockovou kapelou a v roce 1990 
se přestěhoval do Francie, kde hrál několik let 
po klubech blues a studoval „vybrnkávací“ tech-
niku hry Marcela Dadiho. Před několika lety se 
Lavash usadil v Praze, kde zaujal svou virtuózní 
technikou řadu hudebních osobností. V součas-
nosti spolupracuje s Načevou, Lenkou Dusilovou,  
Vladimírem Mertou, se skupinou Sunflower  
Caravan a s dalšími umělci.

Deliou
Divoký i romantický tanec z Bretaně nesený lehký větrem po Paříži, který se lichými rytmy prožene přes 
Karpaty na Balkán a na létajícím koberci přitančí až pro kouzlo Orientu. To je duo Deliou, které tvoří hous-
listka Jitka Malczyk a harfenistka Celestine Doedens, dvě hudebnice vyučené školou i hudebním světem.  
Ve svých autorských skladbách čerpají ze svých cest a vlastních bretaňských, českých a maďarských koře-
nů, z jejichž tradičního folkloru vytvářejí emotivní hudbu plnou dynamiky. Ta někdy dovede být stejně tak 
tajemná, něžná a lidově syrová jako strhující k divokému tanci.
M3
Současná bretaňská hudba má mnoho tváří. Skupině M3 je nejbližší její moderní akustická forma, která se  
v Bretani vyvíjí od doby, kdy Alan Stivell znovu objevil keltskou harfu a Dan Ar Braz obohatil svět tradičních 
melodií svými kytarovými akordy. V M3 se setkali hudebníci, kteří na české „keltské“ scéně působí už řadu 
let, například flétnista Michal Komárek z kapely MARW, Jakub Severin, bubeník legendárních Dún an Doras 
a Martin Vejvoda, který stál u zrodu skupiny Bran. 
Rond
Rond je nejen taneční uskupení, ale také celé občanské sdružení, které šíří osvětu v oblasti starého a lidové-
ho tance a snaží se v českém prostředí rekonstruovat dochované taneční materiály. Přes rok pořádají kurzy 
tance, zvou zahraniční učitele, pořádají letní školu, semináře, plesy a jiné tancovačky. Rond je tuzemskou 
hnací silou, která vytváří živý moderní folklór. Do Telče přijíždějí jejich nejlepší tanečníci a tanečnice před-
vést jak se tančí tradiční tance, které díky své jednoduchosti a spontánnosti přežily v Evropě celá staletí,  
a také ukázat jak má vypadat pravá Balfolková veselka. Jen pojďte blíž! K tanci jsou všichni zváni!
Jak chceš
Čtyřčlenná jihlavská muzika je známá po všech koutech Vysočiny svou schopností zahrát kdekoliv, kdykoliv, 
cokoliv! Začínali jako folklórní muzika souboru Pramínek, kde hráli převážně horácké lidovky. Pro radost 
pak ale začali hrát na svatbách, kde se jejich repertoár postupně nasměroval do mixu těch nejslavnějších 
lidových písniček, na které si nad ránem u piva či vína vzpomenete.

od 22:30 u Kozla v Lidušce

Ivan Gutiérrez a Madera
Skupina Madera vznikla setkáním dvou muzikantů 
v pražském baru Duende. Prvním byl vystudovaný 
hudebník a kontrabasista Tadeáš Mesany a dru-
hým kytarista, skladatel a dlouholetý spoluhráč 
Zuzany Navarové Ivan Gutiérrez. Jejich rozhovor 
vedl k myšlence vytvoření společného repertoáru, 
ze kterého se později stalo i společné pojmenova-
né album Madera, na kterém hrála řada skvělých 
hudebníků. Dnes sehrané a zralé jádro kapely 
tvoří vedle zakládajícího dua navíc rytmický živel 
David Landštof a hráč na tahací harmoniku Ondřej  
Kabrna.

Pořadatelka E. a pořadatel V. namísto do Telče, města rybníků a tudíž přezdívané Benátky Vysočiny, 
dojeli do pravých Benátek. Teď už jsou na cestě z Milána, tak uvidíme, jestli dojedou.

Pořadatel Jindřich K. navazuje na loňský manifest asocialismu - přijel si užít Telče tři dny před zahájením, 
protože to tu prý ještě nebudou lidi. Pořadatel Ondra K. zase hrál sám na pódiu před štábem florbal, pro-
tože takhle určitě vynikne v útoku i obraně. Jsou na festivale holt i smutné chvíle, kdy je vám pořadatelů 
opravdu líto, přitakala pořadatelka Terka B., která šla ale úplně náhodou kolem.

Tak do tance mládeži!
První den 31. ročníku Prázdnin v Telči je tady. V čajovně se vaří, stánkaři ostošest prodávají, pivo se 
točí, vlaječky se třepotají, kapely ladí, pořadatelé pořádají, pódia stojí, světla svítí a stěrače naštěstí ne-
mají co stírat! Děkujeme, že jste nás přijeli podpořit. Tento rok festival zahájíme už v 17:00 na náměstí, 
tak se s námi přijďte setkat a slavnostně to odstartovat. Bude to tanec! 
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Divadlo Krasohled - TŘI PŘÁNÍ
MILANOSZ a KRYSTYNA  
ASONANCE a TRADISH
DŽEZVICA a zahajovací večírek 
ve Sklepě

27. ČERVENCE
SOBOTA

Již zítra od 13.00 do 18.00 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.

DÍLNY V LIDUŠCEZÍTRA

DRBY

Tiskneme 
díky firmě
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