
Lenka Filipová a Brno Strings
Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová studovala  
na Pražské konzervatoři a na Mezinárodní hudeb-
ní akademii v Paříži obor klasická kytara. Dosud 
vydala více než 20 alb různých stylů a žánrů. Vět-
šina z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová.  
Je také autorkou hudby a řada jejích skladeb se 
stala velkými a trvalými hity. Koncertovala ve vět-
šině zemí Evropy, v Japonsku, USA, Kanadě a Aus-
trálii, získala Grand Prix na kytarovém festivalu  
v Nizozemských Antilách a českou Cenu Grammy. 
Podnikla koncertní turné s Francisem Cabrelem  
a byla hostem koncertu Céline Dion při jejím turné 
v Čechách. Koncert Lenky Filipové bude věnován 
celé řadě úprav věhlasných skladeb pro klasickou 

kytaru, zazní i úpravy lidových písní a šansonu a písně z nového alba OPPIDUM. V programu Lenka 
Filipová vystoupí se svými hosty a se smyčcovým oktetem Brno Strings. Zazpívá ve čtyřech jazycích,  
ve starém jazyce gaelic, irském i skotském, dále ve staré bretonštině a angličtině.
 Hudební těleso Brno Strings vzniklo spojením vynikajících hudebníků, kteří se zaměřují na inter-
pretaci komorní hudby. Členové souboru jsou první hráči brněnských orchestrů Janáčkovy opery  
a Filharmonie Brno a dlouholetí členové komorních souborů, jako například Czech Virtuosi, Českých 
komorních sólistů, kvarteta Incognita nebo Slovanského kvarteta.
Lucie Redlová a Garde
Na Lenku Filipovou na Panském dvoře naváže 
další z výrazných českých písničkářek, ovšem ten-
tokrát z mladší hudební generace. Lucie Redlová 
je zpěvačka, kytaristka, skladatelka a příležitost-
ná textařka, zakládající svoji muziku na aranžích, 
které perfektně sedí k jejímu hlasu a projevu. Při 
tom jí sekunduje doprovodná kapela Garde, díky 
které má Lucčina hudba příjemně folk-rockový 
šmrnc. V této poloze texty, spíše rozjímavé až me-
lancholické, nevyzní utrápeně a Lucie se tak může 
rozezpívat, co hrdlo ráčí. Její poslední minialbum 
se jmenuje Otázky, tak se přijď podívat, jestli nám 
je Lucie večer zodpoví.

Tak ještě třetí poslední písničku
Tak nám ten včerejší festivalový den začal kvůli zatažené obloze ponuře, ale rozhodně jsme si tím 
nenechali zkazit náladu. A hlavně, i když všude v okolí pršelo a v Jihlavě padaly trakaře, tak Telči se 
zas to nejhorší vyhlo obloukem, takže jsme vůbec poprvé za letošní festival mohli pohádku uspořádat 
v parku. Tu čest zahájit novou scénu měl navíc velmi očekávaný Víťa Marčík junior, který přivezl ne-
tradiční představení s názvem Eliščiny pohádky. Hrály nejen krásné ručně vyrobené loutky, ale také 
školní lavice nebo psací stroj, které Víťa používal jako hudební nástroje a uměl vyloudit zvuky jako je 
jekot meluzíny nebo dunění dešťových kapek. Všichni odcházeli s příjemným pocitem aktivace všech 
smyslů, nikoli pouze zraku.
No je pravda, že nám to počasí přece jenom trochu narušilo plány a ze strachu ze slejváku jsme přesu-
nuli kocouří scénu na Panský dvůr. Skupina Flow Track nás zasáhla výraznou rytmikou a silnými texty, 
zatímco 4zdi nás přenesla zpět k počátkům trampingu.
Povedený večer na zámku odstartovala legendární bluegrassová skupina COP se svými hity, které si 
zpívalo celé nádvoří. Mezi zběsilými mandolínovými a kytarovými sóly zase zářil Míša Leicht, který 

odrovnával jednoho diváka za druhým svým trefným humorem. Vrcholem koncertu pak byli Mali-
na Brothers, kteří vedle svých moderních bluegrassových variací hráli naprosto věrně třeba i pecku  
z filmu Pulp Fiction. Když se k nim pak přidala Katka García, přesunuli jsme se během 60 minut do 
pohádkového Irska a zase zpět. Pak už jenom čtyřikrát přidali poslední písničku a šťastní a hudbyplní 
diváci se rozutekli po Telči.
Kdo měl ještě energii, mohl vyrazit na kapelu básníka a skladatele Jakuba Čermáka, alias Cermaque.  
V jeho tvorbě se střídají texty plné emocí a osobních zpovědí podkreslené jemnou akustickou kytarou, 
s hudebními pasážemi na hranici akustického hardcoru a hip-hopu. Po uhrančivém zážitku se pořa-
datelé konečně odhodlali vzít kytary do ruky a co si budeme povídat, našeho pořadatele a vrchního 
orchestroviče kytarových večírků Váchyho, jsme dnes ještě neviděli.

Divadlo Harmonika – O sedmi trpaslících
Harmonika nemůže v pohádkách Marka Vojtěcha nikdy chybět, protože tento komediant, mu-

zikant a výtvarník vyrostl s divadelní společností Koňmo, kde mimo jiné zběsile hrál na akordeon  
s nebezpečně rychlým pouličním hudebním bandem Péro za kloboukem. Dnes už jezdí Marek Vojtěch 
s pohádkami sám a využívá v nich své hudební nadání, co se dá. Všechny jeho pohádky, ať už je to ta 
O sedmi trpaslících, Vodníku Řešátkovi nebo Tři pohádky o Honzovi, mají v sobě aspoň tři písničky. 
Určené jsou především pro menší děti, které chodí maximálně do čtvrté třídy, a když se jim písničky 
líbí, můžou si je pak i s notami stáhnout na webu divadla.

Větrno
Kapelu Větrno založili roce 1985 manželé Pavel a Káča Vinklátovi, aby v různých personálních obmě-
nách fungovala až do roku 1992. Z tehdejších sestav zde působí jen Petr Peuker, který inicioval obno-

Matěj měl dneska těžší ráno, vypadal jako Thanos, záporák 
marvelovských Avengers.

Težší to měl tuhle v noci Jindra, po nočních eskapádách si nakonec 
schrupnul jako pán pod pisoáry na záchodech Panského dvora.
Andrej je při razítkování u vstupu na nocturno ve svém živlu. Není 
výjimkou, že některé dámské ruce orazí hned víckrát. Aničce to prý 
nevadí, neboť to přece nedělá Andrej, ale razítkový medvídek.

Stále čekáme na Lucku a Terku a jejich opravdu kvalitní drby.

Na dvorku Lidušky za výčepem Kozla běží festivalové dílny. Kreslení na magnetky, na plyšáky, na polštářky, 
na pytlíčky, na tašky či kabelky. Výroba přívěšků na klíče nebo na krk. Kožené náramky a malování hen-

nou. Výroba labyrintů a píšťalek. Ruční tisk na trička a tašky tiskátky.  
Malování na sklíčka a lepení dřevěných modelů a denně kolem 19:00 
velká bourací akce postaveného dřevěného hnízda!
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vení činnosti v listopadu 2014. Aktuálně můžete na podiích vidět a slyšet zpěvačku Mirku Savčukovou, 
působící před lety v liberecké kapele Jen tak, Petra Peukera, Zuzku Rašínovou hrající na housle také  
v bluegrassových Nudličkách z Jablonce, Davida Vaniše s kytarou a Jitku Blehovou s baskytarou.  
Větrno navázalo na svou trampskou minulost a postupně kapela pravděpodobně „zfolkovatěla“ . 
Přesto se trampská okénka během některých jejich koncertů na pár písní otevírají. Letos Větrno zís-
kalo interpretační Portu. V době probíhajících letních dovolenek nám na Kocouří scéně nám zahrají  
v zúžené sestavě ve třech.


