
Asonance
To, že 17 dní trávíme v Telči, nám nebrání proces-
tovat svět. Dnes máme v itineráři napsané Irsko, 
kam vyrazíme s početnou výpravou Asonance.  
Ta je tam jako doma, jezdí tam totiž sbírat písnič-
ky, nakupovat cédéčka, nahrávat hospodské hráče  
a celkově chytat atmosféru a styl. Nejradši mají  
lidové písně a nápěvy, nebojí se ale ani vlastních 
aranží. Vše rámují přebásněné texty, irská srdeč-
nost a temperament pravých ostrovanů.

Odposlechnuto cestou ze zámku: „Tati, a já jsem dokonce i tleskala, když hrála ta Medúza!“
Kawi se na redakci chystá na výrobu kartiček: „A ta Asonance přijede jako fakt celá?“

Justin Lavash prý aspiruje na lukrativní volné místo po Vaškovi v duu Eva a Vašek - jmenovali by se prý  
Eva à la Vashek.

Divadlo Krasohled - Tři přání
Loutkové divadlo pro děti, které vychází z autorské divadelní tvorby hudebnice a loutkohereč-
ky Krystyny, která ráda kombinuje loutkové, předmětové a činoherní herectví s živou hudbou přímo 
na jevišti. Představení Tři přání je pohádka o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce, ovšem je také hledáním 
cesty od různých materiálů jako je vlna, dráty, korále a proutí k živoucí loutce, která zase v pohádce 
hledá cestu k dětem.
Milanosz
Čtyřčlenný sbor zpívající původní tradiční písně z Ukrajiny, Bělorusi a Ruska. Milanosz se nechávají 
unášet hudebním folklórem těchto zemí, který obdivují pro jeho pestrost a rozličnost. Inspiraci na-
cházejí v celé řadě tamních pěveckých stylů, žánrů a variací lyrické i rituální tradice. Jednohlasé reci-
tativní rituální projevy, složité polyfonní skladby působí na středoevropského posluchače s nevídanou 
živostí a intenzitou, ve které se snoubí nepřerušená tradice s osobní tvořivostí a virtuozitou všech čtyř 
členů souboru.

Hurá, Prázdniny jsou tady!
Jindy poklidné a líným životem plynoucí odpoledne na náměstí v Telči se včera zaplnilo tančícím  
rejem. Balfolkové skupiny M3, Rond a Deliou rozhýbaly nejedny nohy a tak se v okamžiku vytvořila 
skupinka pod vedením tanečního mistra Gianmarca, která se protancovala až k večernímu koncertu 
na nádvoří, kde Justin Lavash odstartoval sedmnáctidenní šňůru koncertů všech žánrů a melodií. Svojí 
veselou písničkařinou připravil nedočkavé diváky na následující vystoupení Radůzy, která obecenstvo 
zahltila neuvěřitelnou energií. Zámecký program však ještě neskončil, díky vzácné atmosféře nádvo-
ří se večerní program odehrál netradičně na stejném pódiu. Iván Gutiérrez se svojí kapelou Madera 
zakončil nádhernými písněmi první část opery o 17. dějstvích, která se odehrává každý rok pouze  
ve městě šťastných lásek.
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Divadelní společnost KEJKLÍŘ 
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Martin ROUS a DŽEZVICA 
NEVERMORE & KOSMONAUT
DENEB a SZIDI TOBIAS  
VEES 28. ČERVENCE

NEDĚLE

Již dnes od 13.00 do 18.00 hodin 
si můžete na dvoře Lidušky vlastnoručně 
vyrobit dárek pro sebe, anebo pro vaše blízké! 
Krasohledy, barvení kožených náramků, košíky 
z pedigu. Více na místě!

DÍLNY V LIDUŠCE ZÍTRA

DRBY

Tiskneme 
díky firmě

DNES

Džezvica
Když vám nabízíme trošku balkánu, neznamená 
to, že zahajujeme Sýrové prázdniny v Telči, ale že 
večer na vůbec prvním Nocturnu ve Sklepě zahra-
je pražská kapela Džezvica. Mezi mnoha balkán-
sky laděnými kapelami ji snadno rozeznáme, hrají 
si totiž po svém. Téměř každý muzikant vyrůstal 
v jiném hudebním stylu, v jejich muzice tak mů-
žeme nalézt vše od klasiky přes folklór, gospel, 
world music až po swing. Tyto hudební puzzle 
skládají do pomalých a tklivých, jindy však i živě 
dynamických písní, ve kterých se mísí evropské  
a orientální prvky, ženský trojhlas a liché cajonové 
rytmy.

Krystyna
Písničkářka, harmonikářka a loutkoherečka, kterou po jejím prvním náhodném vystoupení dostal  
na českou hudební scénu Jakub Noha, když si ji pozval jako svého hosta na vystoupení do Balbínky.  
Od roku 2006 hraje s houslistkou Barborou Baronovou, se kterou na jedné ze Zahrad obsadily 2. místo. 
Krystyna zpívá své písně česky, polsky a slovensky. Zhudebnila také básně Silvestra Lavríka, Barbory 
Baronové, Renaty Puzlacher a Ivana M. Jirouse.

Tradish
Aby se nám výlet moc nezkrátil, z Dánska za námi 
přijíždí kapela Tradish, která nás s sebou vezme 
na výlet přes Galway až do Dublinu. Po cestě za-
hrají prastaré i nové písně, trochu jinak a nově, 
tak, aby do nich vnesli něco svého, ale zachovala 
se jejich osobitost. Občas opouští hranice tradice 
a vydávají se na vlastní cestu někam dál, kde irská 
muzika stále žije. Jejich živelné současné autorské 
písně zaujmou i publikum, které tradiční hudbu 
obyčejně neposlouchá.


