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Težce postspirituální

Druhý Prázdninový pátek byl v Telči ve znamení duchovna a vážného
umění. Slyšíte dobře! Přestože Kocouří scéna podobný vývoj scénáře
nenaznačovala a přítomné udržovala na klidné bezstarostné vlně folku, sem tam s příměsí Balkánu, večer už vypadal úplně jinak. O Juru
Pavlicu a Hradišťan je každoročně velký zájem. Nejinak tomu bylo i letos, zámecké nádvoří doslova praskalo ve švech, ale naštěstí vydrželo.
Koncert na tak vysoké úrovni, jakou Hradišťan, podpořen famózní varhanicí Kattou, předvedl, si takovou návštěvnost zaslouží. Od jednoduchých písní, přes staroslověnštinu, Cyrila a Metoděje až k bitvě u Slavkova. Malá zastávka u Bacha a potom zase zkratkou zpátky k průzračně
krásné Vodě, uhašené Požáry ze čtyř stran. Zažili jsme koncert, který
bychom očekávali spíše v pražském Rudolfinu, nikoliv na otevřené venkovní scéně. Nádvoří telčského zámku ovšem bez potíží podobné odvážné kratochvíle unese. Výsledkem pak bývají zážitky, podobné tomu
včerejšímu. Takové, na které se nezapomíná.
Skutečnou třešničkou na pomyslném dortu páteční noci bylo nokturno
s Víťou Marčíkem. Odehrávalo se netradičně za hradbou v zámeckém parku. Přišlo vás požehnaně,
chvilku jsme se báli, že v tom počtu, než vás všechny usadíme, vůbec nezačneme! Mystérium světla,
hra nutící k zamyšlení nad Bohem, láskou, světlem v nás i v druhých, krásně navázala na spirituálně
laděný koncert na zámku. Z herců v bílých škraboškách v momentech popisující poslední dny Ježíše
Krista doslova mrazilo, atmosféra celého kusu neměla chybu. Množství lidí, kteří se s Víťou po skončení představení loučili, děkovali za krásný zážitek, bylo opravdu dojemné. Jsme rádi, že vám podobná
krásná setkání můžeme přinášet a jestli se vám včerejší večer líbil, je to pro nás tou největší odměnou.

Biginbrothers
Folkaře z Chebu, bratry Michala a Honzu Bydžovské, nedávno opustila zpěvačka Tereza z důvodu
nových mateřských povinností, ale ani to jim chuť zahrát si svoje písničky na našem festivalu nezkazilo. Sice bez zpěvačky, zato se zbrusu novou deskou Čas je nejlepší lék. Tak zní naše nabídka na dnešní
odpoledne.
Nezmaři
Jihočeští Nezmaři letos slaví 40 let existence
a k nám, do Telče, si tahle stálice našeho festivalu
tentokrát přiveze posilu v podobě Big Bandu Klatovy. V rámci hlavního večerního koncertu uslyšíte průřez nezmaří tvorbou, z nichž valná většina už dávno zlidověla a stala se neodmyslitelnou
součástí českých táborových ohňů. Písek, Bodláky
ve vlasech anebo vánoční Hej, člověče boží jsou
jen malou připomínkou toho, s kým budeme mít
dnes večer tu čest. Čtveřice muzikantů pod vedením kapelníka Pavla Zajíce se ráda nechává
doprovázet většími hudebními tělesy a dobře
dělá. Nádherným vícehlasům, jimž často vévodí nezaměnitelná Šárka Benetková, symfonické orchestry lichotí. Často tak vznikají až nadpozemsky krásné koncerty a jeden z takových, i když se smyčci to
tentokrát nebude, si pro vás chystáme také dnes večer. Spolupráce Nezmarů s Big Bandem Klatovy
trvá úspěšně už několik let. Díky aranžmá bigbandového kapelníka Karla Bečváře dostávají nezmaří
posluchači jedinečnou možnost okoštovat tvorbu svých
oblíbenců zase jinak. Na závěr nelze nezmínit informaci
o novém CD výběru toho nejlepšího, co kapela za svoji
dosavadní existenci nahrála, nazvaném Nezmaři 40 XL.

FILM Beze mě: Šest tváří Boba Dylana

Big Band Klatovy
Po společném vystoupení s Nezmary se Big Band Klatovy představí samostatně v rámci večerního Nocturna
na Panském dvoře. Máme před sebou příjemný večírek
plný swingu a všeho nejlepšího, co toto sdružení profesionálů i amatérů, které pojí nadšení pro společnou věc,
nabízí. Nuda určitě nebude!

Nezávislý film od režiséra Todda Haynese. Uvidíte příběh jedné z nejlegendárnějších osob hudební scény. Ve filmu se postupně vystřídá 6 herců a každý hraje jedno období, kterým si Dylan během
své bohaté hudební kariéry prošel. Ve snímku se tak v roli Dylana vystřídá například Cate Blanchett,
Heath Ledger nebo Richard Gere. Tešíme se na Vás tentokrát ve 13:00 v Univerzitním centru Telč.
DRBY Elka při rozdávání vrácenek na památku po koncertě Ebenů nabízela Ondrovi Vetchému vrácenku s tím,
že na tom malém obrázku je přece jeho fotka.

Divadlo Koník
Divadlo s loutkami, hereckými vstupy a živou muzikou, které je určeno hlavně pro děti,
ale pobaví i jejich dospělácký dozor. Hraje, zpívá a texty píše Radana Matějčková. Zkušenosti sbírala
v pražském A Studiu Rubín, na studiích DAMU, při spolupráci s divadlem Buchty a Loutky, s Kočovným
divadlem Rózy Blechové, s Theatre atelier la petite cheval a při stálé spolupráci se spolkem Loutky
v nemocnici.

DNES

Meziměsto
Kapela na pomezí folku a jazzu s českými autorskými písničkami psanými vrchním kapelníkem
Ondrou Podeszwou pendluje každý měsíc mezi Pardubicemi – Černou u Bohdanče a Prahou, nicméně na chuti do hraní jim to neubírá. S výsledky jejich tříleté muzikantské cesty se kapela pochlubí
dnes v chladivém prostředí sálu Panského dvora.

V Kafetérii mají pořadatelé oblíbený drink dvojitý gin s woody sodou. A pokud chcete tvrdší verzi, tak zkušený
táborník Oliver umí uvařit fakt hustou vrbovou limonádu.
ZÍTRA
Divadlo KONÍK
Věrný divák Vojta, co má koupenou permanentku na celou dobu,
se rozhodl, že se stane pořadatelem a včera už byl i na své první
PĚTNÍK a VEGET
poradě!
Podle osvětlovače Jindry je Hradišťan nejspíš jediná kapela na světě,
která zkouší i po koncertě.

PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI

Vojto, byl tady Tomáš a ptal se, jestli už ho máš.

Vojta Kiďák TOMÁŠKO
Tony JOCH & přátelé
ŽALMAN A SPOL.

Kelímky Prostor začínají na redakci zabírat nebezpečně moc místa.

DEVÍTKA Panský dvůr
DURKHEIM DOLLS
Molo u lodiček

Když máte přepnutou klávesnici, tak je z Nezmara rázem Neymar.

Matějovi kamarádi při chystání na zámku: „Hele a neměli byste mít
nějakou manažerku logistiky těch laviček?“ „Jo, to jsme měli, ale už se
vdala.“ „Za lavičku?“
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

17.30 film UTC

19.30 nádvoří zámku

NEDĚLE
5. SRPNA

22.30 Nocturno

