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V Telči mají nejlepší jam

úterý 28. července už téměř aklimatizovaný

04 / 2020

Ne, nemusíte se bát, ještě jsem se úplně nezbláznila a náš zpravodaj nefušuje do supermarketových letáků. Úvodní nadpis mě
napadl, když jsem večer seděla na dece a s úžasem poslouchala trojici pánů muzikantů Prokop, Andršt a Hrubý. Jamování
(neboli improvizace) k místním podloubím neodmyslitelně patří. Když se do toho ovšem opře někdo, kdo to skutečně umí,
to je panečku jiné kafe. Coby bývalá zpěvačka znám ten pocit,
když najednou všechno dokonale ladí, když do sebe jednotlivé
melodie a hlasy zapadnou jako dílky puzzle. V tu chvíli se začnete smát, je to moment totálního hudebního uspokojení. A právě takové jsem včera četla ve tvářích oněch tří pánů na pódiu.
Výhoda dlouhodobého, byť v tomhle případě sporadického
vztahu je v jejich hře zřejmá – každý z těch tří ví, co může od
svých spoluhráčů čekat, každý ví, co a kde zahrát, aby byl výsledek dokonalý. Když Vám pak Michal
Prokop připomene, že je všem zúčastněným přes sedmdesát, nezbývá než jim tiše závidět životní
energii, podtrženou zvukem Hrubého houslí. Stejně jako já si koncert užívala také Blondýna Eva Suková, která se s vtipem i krásou sobě vlastní postarala o úvodní část večera.
Voila zaplnila Panský dvůr vlnou energie a euforie, která posluchače vzala cestou napříč různými
hudebními žánry, desetiletími a místy. Chvíli jako bych se ocitla na plážovém lehátku pod palmou
s kokosy a cítila mořský vzduch, při jiné písničce jsem zas měla pocit, že jsem v baru ve stylu padesátých let a do mikrofonu zpívá Marylin Monroe v krásnych šatech s namalovanou pihou a vyčesanými vlasy. Francouzské “R”
zpěvačky Zdenky Trvalcové pomohlo dotvořit přesně tu sexy
atmosféru, kterou od tanečně laděných šansonů pozdě v noci
očekáváte. Nálady se střídaly jako roční období a každá píseň
měla svůj náboj, který donutil posluchače výskat, tleskat, skákat
a jásat. Navíc po koncertě k naší radosti následoval společný jam
akordeonisty z Voila a houslisty z Dizzy Gilagio. Zahráli hity jako
třeba Smells like teen spirit a k našemu překvapení přihodili i
Severní vítr nebo Bednu od whisky. Byla to nádhera... a Bářina a
Jirkova kotlíková kulajda, podávaná venku, byla skvělá!
Divadlo Já to jsem – O červené Karkulce
DNES
Malá holčička v červeném pláštíku, vlk, babička… Tuhle pohádku zná přece každé malé
dítě! Víťa Marčík ml. a jeho loutky vám ji dnes odvypráví po svém. Možná se dnes konečně dozvíte
pravdu – jakže to s tou Karkulkou skutečně bylo. Představení je vhodné pro všechny nadšence do
starých kolotočů, pouličního divadla, dřevěných loutek, živé hudby a samozřejmě, obdivovatele zmíněného ansámblu.

Pranic
Pražsko-turnovská kapela pod vedením evangelického faráře Ondřeje Halamy vznikla v roce 2005.
Od té doby se její členové několikrát změnili, nicméně kytara, akordeon a kontrabas v ní zůstávají neochvějnou jistotou. Třetí řadová deska „Vypněte mobily“ vyšla před třemi roky a sklidila velmi pozitivní
ohlasy. Těšit se můžete na kvalitní folk, který se nebojí alternativy.
Mrakoplaš Light Orchestra
Pavel Lipták a Martin Kalenda tvoří duo vzniklé jako akustická odnož bluesrockové formace Mrakoplaš. Toto duo vychází z bluesových a folkových tradic a hraje v té nejzákladnější podobě jen s kytarou
a zpěvem. Vzniklo potřebou užšího kontaktu s publikem a pro menší svázanost aranžemi, než je tomu
ve velké kapele. Hrají převážně vlastní autorské písně, které jsou inspirované životem a tím, co vidí
kolem sebe. Dnes s nimi vystoupí jako host Mirek Ošanec.

Dizzy Gilagio
Francouzští buskeři nás prý po včerejšku ještě pořád nemají dost, a proto se také dnes budou ucházet
o vaši přízeň. Příjemné folkové variace, koketující s jazzem, soulem a šansonem. A když zavřete oči,
můžete se rázem přenést...kamkoliv, kde je vám dobře.
Jaroslav Wykrent
Skořápky ořechů, titulní písnička k seriálu Přátelé Zeleného údolí anebo legendární hit Lásko Marie Rottrové,
spojuje jméno textaře a hudebního skladatele Jaroslava
Wykrenta. Dvorní textař a životní kamarád výše zmíněné Lady Soul, sólově prorazil v 70. letech s písničkou
Ágnes, původně napsanou pro Pavla Nováka, se kterým
hrál v přerovské bigbítové Synkopě. Do češtiny otextoval
slavné hity Arethy Franklinové, Beatles, Cliffa Richardse.
Kromě Rottrové spolupracoval také s Věrou Martinovou
či Hankou Zagorovou. Psaní textů a skládání pro jiné ovšem Wykrentovi nestačilo, a tak sólové koncerty na sebe
nenechaly dlouho čekat.

Nerez a Lucia
Nápad na obnovení kapely Nerez v čele s vynikající zpěvačkou Lucií Šoralovou byl šťastný. Víme to, protože v
Telči zahráli hned v roce 2018, v době, kdy se dali dohromady. Zpěvačka Lucia Šoralová vyniká fantastickým hlasem, se kterým dokáže kouzlit pro posluchače jen stěží
pochopitelným způsobem. Její temperament a energie, s
nimiž zpívá převážně nový repertoár Nerezu, vás spolehlivě strhne a nepustí do posledních tónů přídavku, který
určitě nebude jenom jeden. Lucia nenahrazuje původní
zakládající členku, Zuzanu Navarovou. Snad i proto současná sestava nazvala svoji první společnou desku Zlom.
Nerez se Šoralovou píše novou, podle všeho velmi úspěšnou, kapitolu svojí hudební existence a my máme radost, že můžeme být dneska u toho.
Písně Zuzany Navarové
Na některé lidi se zapomenout nedá. Na jiné zapomenout
nechceme a o těch nejlepších z nás platí obojí. Diskutovat o tom, do které škatulky zařadit předčasně zesnulou
zpěvačku Zuzanu Navarovou, je pochopitelně házením
hrachu na zeď. Namísto truchlení volíme už pár let daleko příjemnější způsob, jak si naši milou Zuzku připomenout, a to společně s písničkářkou Martinou Trchovou
a Adamem Kubátem. Komponovaný večer s tím nejlepším, čím si Zuzana Navarová získala svoje početné obecenstvo, ožívá dnes večer na Panském dvoře s příslibem
příjemného poslechu a pohlazení po duši.

Tonda s Ondrou včera objevili v zóně mezi Kocouří
DRBY scénou a redakcí časovou anomálii – během přenosu
Kocourů se dá být na dvou místech naráz. Pokud se Vám v Telči
nedostává času, tak víte, kde nás hledat.
Roste nám tu pořadatelská konkurence při vaření – včera byla
bitka o nakrmení Ondry. Dva obědy pro Ondru se nakonec obrátily v oběd pro dva Ondry.
Velký informátor zjistil, že Sova spí v Orlovně. A Vojta si zrovna
zapomněl vzít tematickou deskovku Na křídlech.

ZÍTRA

Divadlo Já to jsem
Pinocchio
Jauvajs a Coiscéim
Javory Beat
Hradišťan
Divadlo Já to jsem
Iluminace

STŘEDA
29. ČERVENCE

DÍLNY Přijďte si na dvorek Lidušky (za výčepem Kozla) vytvořit do dílniček dárek z Telče. Možností máte dost:
malovaná sklíčka, kolážové pohlednice, náramky, tisk na trička, malování na plyšáky, polštářky a tašky.
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

