
Epydemye
Kdo do Telče už pár let jezdí, slyšel Epydemyi 
hrát na hlavní scéně po boku největších českých 
foklových stálic. Kdo sem jezdí ještě déle, slyšel 
je hrát ve sklepě na Nocturnu nebo dokonce na 
Kocourech na náměstí. A kdo něco vydrží, zpíval 
s nimi do rána na baru. Epydemye je krásným 
příkladem, že folk pořád žije, umí překvapovat, 
učit, reagovat na zásadní témata, bavit a vyvíjet 
se. Díky nim folk trošku mutuje a vytváří trochu 
rockovou, trochu písničkářskou a prostě trochu 
jinou hudební pandemii.

Cop
Existují bluegrassové kapely, které jsou hudebně 
precizní, u nichž se prsty hudebníků po strunách 
pohybují rychlostí světla a které na každém kon-
certě odehrají přesně to, pro co si divák přišel. Pak 
jsou tu ale COPáci, kteří mimo to ještě bez problému 
zvládají potěšit i fanoušky přirozeně jímavých a leh-
ce zamyšlených textů, melodických a hravých aranží 
i klasicky festivalové poetiky. COP je kapela, která 
potěší nejen hudbou, ale i krásně lidským přístu-
pem k textařině. Vězte, že těch pár minut z tohoto 
koncertu si připíchnete jak kytku na kabát.

Atarés
Český ekvivalent proslulé kubánské kapely Bue-
na Vista Social Club. Správní telčští fajnšmejkři 
se v den, kdy hrají Atarés, trochu šetří, masíru-
jí si lýtka a na tůry se vydávají maximálně na 
druhý konec náměstí pro pizzu. Všechny síly je 
totiž třeba na večer, kdy na baru vybuchne přes-
ně načasovaná bomba v podobě kubánského  
večírku. Dobře, můžete i jenom stát a poslouchat,  
ale připravte se, že to s vámi bude šít a i zarpu-
tilé odpůrce tance jejich hudba chytne za srdce 
i za boky. Neúnavní Atarés budou jedním setem  
za druhým rozhoupávat všechny, kteří se nestydí 
to jednou za rok pořádně rozpálit, roztočit suk-
ně a prošoupat boty na nejtanečnějším mejdanu 
festivalu.

Kabel, co vlastně není vůbec potřeba, se nej-
líp shání na redakci. Taky vám tam rádi dojí 

buchty a zaplatí kurz sarkastického humoru.
Bar včera zavřel Honza Přeslička Johaniným pařát-
kem a hláškou: „Už bylo potřeba je všechny vyHnát“.

Navštivte naše festivalové dílny v Lidušce! Malba na 
sklo, plyšáky i náramky. Výroba prstenů, náramků  
z korálků, tisk na trička a bludišťová dílna.

Když muzikanti rostou jako houby po dešti
Včera náš festival praskal ve švech a lámal se vejpůl. 
Nebojte, ještě nejsme úplně v rozkladu, to jenom vol-
ná sobota přilákala do města tisíce návštěvníků, kteří, 
každý po svém, slavili půlku festivalu. Odpolední hu-
dební program na Kocouří scéně odstartovala kapela 
Passage, která hrála početnému publiku a svou skvě-
le odvedenou muzikou nalákala posluchače i na své 
druhé neoficiální noční hraní na jedné z festivalových  
zahrádek. O tom ale později.
Na zámku slavila 25 let existence kapela Cimbal Clas-
sic a i když hrála skromnějšímu publiku, koncert to 
byl muzikantsky nevídaný. Především díky perfektní 
sehranosti kapely, která předvádí autorskou tvorbu 
kapelníka a cimbalisty Dalibora Štrunce s precizností 
vážné hudby, ovšem s daleko osobnějším kontaktem  
s diváky. Předkapela v podobě tria Jitky Šuranské uká-
zala, jak lze lidovou muziku hrát moderně, až na po-
mezí současného jazzu, ovšem s úctou a citem, který  
je Jitce Šuranské vlastní.
Noc pak patřila několika nezávislým scénám. Na té 
oficiální klubové na Panském dvoře se odehrál večírek  
s performerem a hudebníkem Ventolinem, který hraje 
na „krabičky“, tedy vytváří vlastní elektronickou hud-

bu na místě. Neptejte se jak, pro nás je to také 
kouzlo a jeho vystoupení bylo jako divoký 
šamanský tanec. Po celém městě se ale záro-
veň samovolně vytvářely další scény. Passage,  
která celý den zahájila, dohrávala až do pozd-
ních nočních, ne-li brzkých ranních, hodin na 
jedné z festivalových zahrádek. Kytarových 
kroužků pak po celém městě vzniklo několik 
a tak si každý mohl najít ten svůj oblíbený 
kytarový a písničkový repertoár. Díky všem 
muzikantům, kteří vydrželi hrát, a všem fes-
tivalovým návštěvníkům. Díky vám jsme měli 
krásnou oslavu poloviny festivalu.
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Teátr Pavla ŠMÍDA - Pohádka z budíku

ISARA a PRANIC

Lenka SLABÁ a Jarda MATĚJŮ  
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Divadlo Harmonika – Sněžibába a čert
Jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě? A jak chytrý pocestný Matěj vyzrál na čerta? Vše se 

dozvíme, jen co se nám podaří uspat medvěda Barnabáše. Loutkovou pohádku od harmonikáře Marka 
Vojtěcha ocení zejména otužilé děti z mateřských školek a prvního stupně základky. 
Choroši
Choroši se sami řadí někam mezi trampskou hudbu a folk. Skupina existuje od konce roku 2012  
a je tvořena dvěma trampy-praktiky a jedním trampem-teoretikem, což se ukázalo jako velmi přínos-
né především při psaní písní, do kterých se promítají oba úhly pohledu. Při poslechu choroších písní 
rozhodně nečekejte žádná zásadní moudra a sdělení, ale spíše vyprávění různých příběhů více či méně 
skutečných. Skupina je charakteristická svým syrovým trojhlasem doprovázeným dvěma kytarami  
a speciální akustickou baskytarou - rezobasem. Folková a trampská hudba s heslem, že i ve třech  
se dá udělat hodně muziky.
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Tereza Balonová
Objev třiatřicátého ročníku Prázdnin v Telči. Velmi nadaná písničkářka zocelená nekompromisní ško-
lou Jakuba Linharta z Jauvajs, který byl od 1. třídy jejím třídním učitelem. Na svém kontě má prozatím 
jedno CD, ale nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě, a tu tvorba téhle sedmnáctileté plavovlásky rozhodně 
nepostrádá. 


