
Teátr Víti Marčíka - Tři zlaté vlasy
Do Telče přijíždí Víťa Marčík se svým teátrem, s drakem, Bajajou, Popelkou, no vůbec s celou svou 
divadelnickou rodinou. Hlavně ale přijíždí s neuvěřitelnou lidskostí, pokorou a světonázorem, který 
bychom všichni chtěli mít, jen na to nemáme odvahu. Představení Víti Marčíka překypuje humorem, 
který chytá za srdce i ty nejnihiličtější, a jakousi přirozenou moudrostí, která čeká v každém z nás, jen 
mít vůli na ni dosáhnout. Jako svůj první kus uvede pohádku Tři zlaté vlasy. Vřele doporučujeme všem, 
kdo mají chuť se na chvíli zastavit a zažít opravdové poctivé komediantství.
Isara
Nehledě na to, jestli máte v krosně KáPéZetku a kotlík, na krku vám visí keltský kříž nebo vám pod fol-
kočkovým trikem bije srdce rockera, kapelu Isara, která bude dnes hrát na Kocouří scéně, si zaručeně 
užijete. K ostrovní muzice se sice staví s patřičnou úctou a věrností originálům, potrpí si ale na rockové 
bicí, baskytaru a folkové srdce. Včera na Kocourech měly skotské, irské a anglické pecky velký úspěch, 
věříme tedy, že se nám povede zopakovat!
Lážo plážo
I když sem Lážo plážo jezdí už dlouho a na scéně je toto čtyřčlenné uskupení od roku 2005, nepovedlo 
se nám přesně určit hudební šuplík, do kterého bychom je zařadili. Nejblíže jsou ale k folku. Dle jejich 
slov hrají prostě tak lážo plážo, hlavně však pro diváky, kteří jsou pro ně nejdůležitějšími členy kapely.

Teátr Víti Marčíka - Robinson
Vlny monotónně narážejí do pobřeží, vzduch je cí-
tit solí a na pláži zdánlivě opuštěného ostrova stojí 
jako vousatý trosečník Vítek Marčík. Co vše najde 
jeho Robinson, než představení skončí? Svobodu, 
po níž každý ze srdce touží? Přítele, kterého, když 
jsme na dně, potřebujeme ze všeho nejvíce? A co 
najdete vy, diváci? Pokud Víťu Marčíka neznáte, 
tak určitě díky němu najdete záminku, proč tady 
zůstat ještě pár dní i na jeho další představení.

Pády a hvězdy
„Jak jsou tam na těch obratlech takový ty křidýlka, tak ty 
mám uražený a tři ty obratle naštíplý,“ povídá nám Kuba 
Linhart z Jauvajs výsledek lékařské prohlídky po jeho 
včerejším pádu na festivalovém štábu a za pár minut už 
stojí na Kocouří scéně a hraje jako ďábel. Spolu s dalšími 
Jauvajsáky totiž včera doprovázel sedm krasavic z taneč-
ní skupiny Aisling (pro to málo čtenářů neovládajících 
irskou fonetiku „Ášlin“), které dokázaly roztančit nejen 
tradiční copaté holčičky z koberce před podiem, ale i lec-
které dospěláky!
Jen co se diváci 
z toho divokého 
reje stačili vydý-
chat, už  začínal 
koncert na zám-
ku. Zahájila jej 
kapela F.T. Prim, 
která nás z brit-
ských ostrovů 

vrátila zpět do české kotliny, k lesům, táborákům a wood-
craftu. Pak už nastoupil Žalman ve společnosti Míšy, Petra  
a Zajdy. Milí a rozesmátí jako vždycky odstartovali tradiční 
plejádu písní, které už zlidověly tak, že nemine jediná noc, kdy 
by alespoň nějaká písnička od Žalmana v Telči nezazněla. Hrá-
li precizně a s neskrývanou radostí, kterou se všichni diváci 
rádi nechali nakazit a odměňovali je bouřlivým potleskem. 
Nocturno se pak proměnilo ve školu, kde se učil indiánský 
kluk Malý strom. Když se po strastiplné životní cestě vracel 
ze školy domů, padala zrovna hvězda a nezbývalo, než si přát, 
aby se i další den vydařil tak jako tento…

BĚH ZA KAŠÍ TELČÍ NAŠÍ (10:00)

Teátr Víti MARČÍKA - POPELKA

CRICKET & SNAIL a VEGET  

MALINA BROTHERS a Bratři EBENOVÉ

CRICKET & SNAIL 

Na festivalu se dá podle Šaliho z ledasčeho  
a ledaskoho vystřelit a prý na to dostanete  

i certifikát! A u Kozla vám zas umí i nařezat. Tak přijeď-
te, je to tady super!
Alexův dětský koutek byl pro totální nedostatek dětí 
uzavřen.
Holky od lístků si dělí noční mezinárodní barové  
a konverzační směny na Španěly/Chilany (Kájina)  
a Francouze (Lída). Někdy se taková směna protáhne  
až úplného rána.
Zlé jazyky tvrdí, že všechny holky jedou po Andrejovi, 
protože ovládá dva jazyky! Chalanom zasa pribyla nová 
poriadatelka Ulrika.
Ondrův kartáček zmizel z tradičního místa na parapetu 
v redakci, prý to má jistě co do činění se slavným romá-
nem 50 odstínů šedi.
Johanka zakládá hnutí APA - Antipártystickou akci. 
Manifest slibuje brzké odchody do hajan a nerušení 
nočního klidu.
Skandál! Slečny z Aisling se chodí vyzývavě malovat  
a vonět přímo před mříže Velkého Informátora.
Wáchýn opakovaně nechtíc vlezl za holkama z Aisling do 
šatny v průjezdu. Kawi taky. Toníno, Šali a Ondra taky.
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Pokud hledáte, kde hlavu složit,  
tak se můžete ubytovat v našem 

internátě na Masarykově ulici. Volejte 
pořadatelce Hance na 605 447 390.

Denně od 10:00 na dvorku v Lidušce můžete navštívit rukodělné dílny. Přijďte si zkusit třeba  
plstění, linoryty, předení vlny, drhání, přáníčka, šití panenek nebo barevné placky - brože a tašky. NEDĚLE 3. SRPNA
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Cricket & Snail
Jak dlouho trvá cvrčkovi a šnekovi cesta z Telče 
do amerického Tenessee a zpátky? Víc než rok to 
nebude, protože po loňském magickém koncertě 
na molu u Štěpnického rybníka už jsou opět tady. 
James Carlson (alias Šnek) hraje na akordeon  
a Lucie Carlson (alias Cvrček) na housle. V jejich 
hudbě se mísí klasika, šansony z francouzských 
kaváren, keltské melodie i klezmer a vytváří 
tak jedinečnou autorskou muziku. Koncert na 
nádvoří bude vlastně taková ochutnávka na zí-
třejší Nocturno. Ale jak je známo, i ochutnávání  
se může protáhnout v dvanáctichodovou večeři.

Javory
Jsme sourozenci, ne manželé! Pořád zpíváme  
a koncertujeme! A dokonce se dvěma kapela-
mi! Tak zní první věty na internetových strán-
kách Javorů. Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi 
se na hudební scéně pohybují už pěkných pár 
let a je obdivuhodné, že i po desítkách slavných 
a tisíckrát hraných písní se hudba Javorů neu-
stále vyvíjí. Javory hledají nové cesty, tu směrem  
k beatu, tu zpátky ke kořenům moravských lidovek,  
ze kterých díky aranžím naplno využívajícím po-
tenciál nástrojů tvoří opravdovou world music.

Honza Přeslička je pořád v Telči, nemůže prý nabrat 
první telčskou rychlost, potřebnou k opuštení náměstí. 
Ondra většinou velmi těžko získává i nultou rychlost, 
nutnou k opuštení štábu.


