
Luan Parle
Dnešní večer navíc doplní půvabná irská zpěvačka a písničkář-
ka Luan Parle, nositelka prestižní irské hudební ceny Meteor. 
Podle tamních hudebních kritiků je Luan jednou z nejlepších 
zpěvaček, které kdy vzešly ze zeleného ostrova. Svou tvor-
bou se pohybuje na širokém rozmezí od country až po sou-
časný pop.  Na svojí československé tour vystupuje s kytaris-
tou Clivem Barnsem a se svým bratrem Johnem, který hraje  
na perkuse.
Druhá tráva & Andy Owens
Česká bluegrassová legen-
da Druhá tráva je známá 

nejenom u nás, ale i v USA, kam pravidelně vyráží na turné už od 
90. let. A mezinárodní renomé si Druhá tráva rozhodně zaslouží, 
protože je to kapela složená pouze a jenom ze špičkových muzi-
kantů v čele s jedinečným zpěvákem, textařem a hudebníkem Ro-
bertem Křesťanem. Po sedmadvaceti letech koncertování mají na 
svém kontě sedmnáct alb a kromě výtečné autorské tvorby stojí 
Druhá tráva také za otextováním hitů Boba Dylana a jejich deska s 
názvem Dylanovky právem patří mezi jejich nejúspěšnější.
Letos do Telče Druhá tráva přijíždí s vynikajícím mandolinistou 
Andym Owensem, který díky svému hudebnímu umění procesto-
val celý svět s dalšími bluegrassovými poutníky jako Sam Bush, 
Jerry Douglas nebo David Grier. Poselství a divokost bluegrassu se 
mu povedlo odvézt i na legendární festival Burning man, kam jeho 

kapelu dovezl pojízdný 
soudek whisky, který za sebou táhnul pódium ve tvaru bendža.
Květy
Za tu dobu, co u nás Květy hrají, několikrát změnily svůj styl. 
Někdo by mohl říct, že jsou nestálí, my ale víme, že jen stále 
hledají svoji hudební identitu a podle nás jsou rok od roku lep-
ší. V poslední době tíhnou spíše k elektronice, ale posluchači 
ocení především silné texty s humorným podkresem a živelné 
vystoupení, které dokáže roztančit i toho největšího mrzouta. 
Každé jejich album bylo nominováno na cenu Anděl a třikrát 
také tuto cenu získali. Je to prověřená kvalita, tak doražte.

Perný den
Pohádka s Víťou Marčíkem zklamat nemohla, přilákala početné publikum a bavili se i ti, kteří Šípkovou 
Růženku v podání tohoto českého divadelního barda viděli už několikrát. Zatímco na pohádce nás 
před spalujícím sluncem chránila kouzelná vrba, na náměstí se ještě tyhle vymoženosti nedostaly. 
Kvůli tropickým teplotám včerejšího oficiálně nejteplejšího dne letošního léta jsme přesunuli Kocouří 
scénu na Panský dvůr. Měli jsme strach, jestli si tam během dne najdete cestu, ale fanoušci Blondýny  
a Ateliéru nezklamali a přišli si užít kapely do  příjemného chládku. Kocouří program se hodně líbil, 
a jak by taky ne. Blondýna v líbivých červených šatech s repertoárem chytlavých melodií s chytrými  
 a často vtipnými texty, sklidila úspěch také v naší redakci a určitě u nás není naposled! Hráči z Ateli-
éru důvěru v ně vloženou nezklamali. Jestliže se v Praze o Brně neříká nic, v Telči tak tomu díky téhle 
partičce rozhodně nebude! Příjemný hlas zpěváka a kytaristy Matěje Štrunce podtržený svěžími tóny 
houslí Veroniky Vechetové, úderné, často taneční songy, tak to byla velká hudební lahůdka!
Karel Plíhal a Bratři Ebenové v jeden večer, to je sázka na jistotu, ale zároveň velká starost. Dostat 
vás všechny na zámek tak, abyste pohodlně seděli a viděli v takhle obrovském počtu, to chce po-
kročilou logistiku! Naštěstí ani ta nám nechybí, a tak včera všechno dopadlo naprosto na jedničku.  

Karel Plíhal vystoupil kvůli nemocné 
ruce s doprovodným kytaristou a jejich 
úvodní hodinka, protkaná pavučinou 
plíhalovských balad a zábavných říka-
nek, byla pro mnohé tím pravým balzá-
mem na duši, na který si poctivě vystáli 
nekonečnou frontu. Marek Eben v do-
provodu svých bratrů převzal vládu nad 
zbytkem krásného večera. A jejich vláda 
byla poctivá, dlouhá a jejich posluchači 
ji na konci spravedlivě ocenili.
Žamboši na středečním nokturnu vy-
světlili důvod svojí nominace na hudeb-
ní cenu Anděla. Jejich návrat na Prázd-
ninovou koncertní scénu sklidil velký 
aplaus a zakončil šestý festivalový den.

Víťa Marčík - Bajaja
Klasická pohádka ve zcela originálním a neopakovatelném podání Víťi Marčíka pobaví děti 

i jejich rodiče. Víťovy pohádky se vyznačují skvěle kumštýřsky zvládnutým scénářem, ryzí lidskou 
vřelostí, skrytými i zcela otevřenými poselstvími a schopností totálně odpoutat přihlížející všech vě-
kových kategorií od reality. Atmosféra každého z těchto představení bývá neopakovatelnou, proto se 
dlouho nerozmýšlejte. Pohádka je pro vás dneska jasnou volbou.

Goji
Pouliční folk v tom nejlepším slova smyslu. Skupina talentovaných a nadšených muzikantů sklízí 

úspěch především ve svém trvalém působišti, univerzitním Hradci Králové. Čekají nás rytmické songy 
plné mládí, života a prosté radosti z bytí tady a teď. Nástrojové obsazení zahrnuje housle, kytaru, flétny 
a cajón. Pokud chcete zapadnout, přijďte bosí a prohrábněte dredy, nějaké to etno tílko se taky šikne.
Hluboké nedorozumění

Toto folkové uspořádání má na naší kocouří scéně již dlouholeté zastoupení a určitě pro to exis-
tuje důvod. Charakteristické jsou znělé, pětihlasé sbory s veselými rytmy, které úspěšně zahánějí 

chmury a občas vybočují z typického folku. O převážně autorskou tvorbu se postarala střídavě celá 
pánská část kapely. Těšit se můžete na plný zvuk harmonických hlasů, přesnou rytmiku a pozitivní 
energii celého vystoupení.

Hiphop–erace
“Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.” Když se skupina takřka devadesátníků rozhodne zúčast-

nit taneční soutěže v hip–hopu, nikoho nepřekvapí, že pocházejí z Nového Zélandu. Ty nejzvláštnější 
situace a tím pádem i filmy, které je dokumentují, totiž často pocházejí právě odtud (vzpomeňme Per-
fect Strangers v titulní roli se famózním Samem Neillem a úchvatnou hudbou Plan 9). A takřka s želez-
nou pravidelností bývají odbornou kritikou i širokou veřejností 
zatraceně dobře hodnocené. Hudební dokument režiséra Brena 
Evanse není výjimkou a divákům připomíná, že věk je opravdu 
jenom číslo, a že kdo opravdu chce, dokáže cokoliv na světě.

Zvukař Kafčák včera vyprávěl zážitek ještě ze sobotního 
koncertu Places. Prý zapomněl při předávání pultu jejich 

zvukařovi vytáhnout na mixu šavle a ten pak zkoušel nazvučit kapelu 
na asi 3 procenta výkonu aparátu.
Martina ví něco na Aničku a klidně vám to za rohlík řekne.
Šampion v polykání šamponu je Oliver. A taky má pěknej zadek  
a krátký nohy a běhá jako tučňák.
V telčských rybnících se kromě ryb dají krmit i rybniční želvy!
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