
Jarret a Vladimír Mišík & Etc.
Pořadatelé se strachem schovávají pod stoly, bar-
mani nakupují dvojité dávky, celá Telč ani nedutá 
a hudební kritici i členové zpravodajské sekce re-
dakce si marně lámou hlavy, kam zařadit kapelu 
Jarret. Je to folk, rock, indie-něco? Vlastně na tom 
tolik nezáleží, protože hudba Jarretu je vždy zá-
bavná a upřímná, prostě taková, jakou máme rádi. 
To samozřejmě platí i o Vladimíru Mišíkovi s neu-
stále rozjetými Etc. Od prověřených bigbeatových 
klasik až po novější pecky, od jemných srdcovek 
po drsné fláky, tím vším nás provedou čeští rocko-
ví bozi, kteří na pódiu řádí, jako by jim bylo stále 
dvacet.

Dílna alternativního spánku si po spaní ve sta-
vebních rourách na zimáku dnes brousila zuby 

na další skalp - spaní  na rozhledně. Po cestě k ulehnutí 
bylo ale potřeba překonat v mříži mezeru, což někteří 
borci (třeba pan Mezera) nedokázali a tak se spalo dole 
pod rozhlednou u křížku. Stejně dobře si vedlo stano-
viště na molu, krátkým a intenzivním spánkem se finá-
lová pětice probojovala po pár hodinách ke krásnému 
ránu. Pokud snad vidíte v rourách a rozhlednách urči-
tou symboliku, tak příští spací dílna prý bude unisex. 

Vojta Vrtek - Kabinet létajících úžasností
Divadelní představení Kabinet létajících úžasností je vlastně vyučovací hodinou potulného pro-
fesora Vojtěcha Aloise Vrtka, který vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě i jeho úzkém sepětí  
s historií. Přímo před vašimi zraky dojde k naprostému zkrocení divokého kondora a to na patnácti-
metrové tyči. Budete vyzkoušeni z dějin husitství i obeznámeni s vývojem moderních komunikačních 
technologií. Dech se vám bude tajit při pohledu na rej speciálních italských nožů. Odejdete poučeni, 
udiveni i pobaveni.

Hořký kafe
Budete mít poměrně vzácnou příležitost vidět 
naživo bluesfolkové duo Hořký kafe, které vám 
zahraje v klasickém složení Jan Rejhon - zpěv,  
lubová kytara a Petr Babec - bezpražcová a praž-
cová baskytara.
Bonsai č. 3
Bonsai č.3 křísí odkaz kapely Bonsai, jejíž hlavní 
osobností byl František Stralczynský. Na Prázdni-
nách v Telči tak činí nejraději ze všech míst, pro-
tože Telč je doživotní kapelní Miss mezi festivaly. 
Melodicky staví skupina na violoncellu. Letos prá-
vě v Telči poprvé představí novou zpěvačku Janu. 
Bonsai č.3 se rovněž těší na noční hraní, které  
v jejím provedení pravidelně končívá nad ránem.

pátek 2. srpna mírně unavený

Pruhované panenky 
O SNĚHURCE
JELEN 
ZRNÍ a MŇÁGA A ŽĎORP  
Víťa MARČÍK 
LABYRINT SVĚTA 3. SRPNA

SOBOTA

Krasohledy, malování na sklo, tisk na trička, 
mozaika, brože a šperky, kožené náramky,  
šperky z korálků, fima a ovčího rouna, pletení  
z pedigu, zipové tašky, šité šperky  
z rokajlu, výtvarné hrátky, pletení z prova-
zů, šperky z filců a drátků, oplétání tužky

Židovský hřbitov
Zdeněk Ryneš, Ivana Bendová a Michal Ryneš 
grafiky, fotografie, malby, instalace do 3.8.
Robert Houzar od 3.8. 
manipulované fotografie
Zámecká zahrada
Výstava fuchsií do 4.8.
Vstupní síň radnice
Pohádková svět pana Flíčka 
obrazy a ilustrace Martiny Lancingerové
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Bujabéza
Víte, kdo byl František Sušil? Byl to kněz a sběratel 
lidových písní, z jehož sbírek čerpá kapela Bujabé-
za. Lidové písně hrají na pro tento žánr netypickou 
sestavu nástrojů. Texty písniček jsou tak původní 
a autentické, jak je to jen možné, melodii si skupi-
na klidně poupraví nebo vymyslí, takže o inovaci  
a skladatelský kumšt není při jejich koncertu nou-
ze. V čele kapely stojí charismatická zpěvačka Zuz-
ka Mimrová.

Lughnasad jak má být!
Živá hudba, žhavé slunce, divoké tance, procítě-
ný zpěv a proudy chmelového moku! Takový byl 
včerejší Lughnasad, neboli keltský svátek, kterým 
se v Irsku tradičně slavnostně zahajovalo obdo-
bí sklizně. Na nádvoří zámku vystoupila plejáda 
hudebníků, kteří se ve své tvorbě nechávají in-
spirovat tradiční irskou a bretaňskou hudbou. 
Jako první vystoupil londýnský písničkář J. Eoin,  
po něm česko-bretaňští Bran a jako vrchol večera 
irské trio Sliotar. Většina muzikantů se pak přesu-
nula do festivalového Sklepa, kde se po Nocturnu 
Epy De Mye slavilo hudbou a zpěvem až do rána.


