
Na terase bývalé synagogy, nyní galerie a kavárny Gamoneum, zahraje ve čtyři hodiny Damar, 
kytarové duo Predrag Duronjić a Jan Pácha. Hostovat s nimi na housle bude Matěj Kolář.

Durkheim Dolls svou improvizovanou zvukovou seancí nad 
noční hladinou Štěpnického rybníka u lodiček připomenou 
ve 22:30 včerejší Den Hirošimy.

Po skončení nocturna se můžete těšit na další sportovní  
dílnu, nejspíš dáme zase barový florbal. Zítra v poledne opět 

tance na náměstí a pro odvážné zájemce umí Klokan domluvit výlet  
na vodní lyže do Kostelce!

Škrkafka dnes v 18:30 bude na svém obvyklém místě u brány  
zámku ukazovat pořadatelům, jak si vysloužila svojí přezdívku.

Seriál Pády a vzlety Jindřicha V. se stal nedílnou součástí festivalo-
vého folkloru. Jindra už je opět připraven na natáčení dalšího dílu.

Září, I Love You Honey Bunny, Lenny, Teepee
Páteční večírek na Pandě odstartuje zlínská alternativně-popro-
cková partička Září. Ta na nás letos v květnu vyskočila se svým 
ujetým klipem k písničce Strange Love a nám bylo hned jasné,   
že na festival patří. Inspiraci jejich hudby nehledejte v nikom 
menším než v The Cure, Radiohead anebo v New Order. Násle-
dovat budou indie-pop-rockoví I Love You Honey Bunny se svým 
hudebním setem plným energie a opepřeným lehkým náde-
chem elektroniky. Kapela má za sebou tour po střední Evropě, 
transatlantické tour v Kanadě a festivaly jako maďarský Sziget, 
Rock for People nebo Colours of Ostrava. První desku vydali před 
dvěma lety a o rok později překvapili unikátním živým vystoupením s pomocí virtuální reality. 
Lenny má momentálně zaděláno na druhé sólové album a její kariéra stoupá raketovou rychlos-
tí vzhůru. Na nocturnu nás čeká indie-folkové duo Teepee ve složení akustické a elektrické kytary. 
Těšte se na trochu melancholie a osobní texty, zabalené do angličtiny. Nechte se unést a pořádně  
si to tady spolu s námi užijte! 

Marien
Skupina z Pardubic patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace v žánru folkové, country  
a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně 
převážně z dílny Víti Troníčka. Přes progresivnější vítr v plachtách skupina staví na tradičních hodno-
tách a tím zůstává přitažlivá pro široké věkové spektrum posluchačů. Kromě mohutných vokálů a sil-
ných písní je pro Marien typická i jedinečná koncertní energie a doslova rodinný humor.  Marien jsou 
trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění, stáli u zrodu hnutí Folk žije!, vystupují na předních 
festivalech i vlastních koncertech po celé republice a pro svůj tradiční sound jsou také vyhledávanou 
doprovodnou kapelou. 

Jarret
Držáci našeho festivalu, liberečtí Jarreti, vynikají temperamentem  
i hlasem ústřední frontwoman, zpěvačky Hanky Skřivánkové. Folk-
rocková kapela v současné době sbírá síly k práci na šesté studiové 
desce. Aby je to donutilo, v říjnu minulého roku natočili klip Světlo,  
k prozatím nevydané předělávce písně Jakuba Nohy. Zpěvák a basky-
tarista Marek Štulír k tomu pro novinky.cz řekl následující: „Ta písnič-
ka nás oslovila aktuálností problémů, ve kterých se plus minus kolek-
tivně jako kapela nacházíme. Její text je o krizi středního věku. O tom,  
že najednou přijde chvíle, kdy má člověk tendenci zkusit, jestli  
se za nějakými dveřmi ještě neschovává něco nepoznaného, tajuplného, 

třeba i trochu děsivého, ale rozhodně vzrušujícího.“ Co se tedy bude dnes večer dít za zámeckou zdí?  
No každopádně to bude pořádná jízda!

Pruhované panenky – Kryštůfek a lesní bytosti
Představení vzniklo na základě knihy Jaroslava Kalouska Kryštůfek a lesní bytosti s ilustrace-

mi Markéty Kotkové, která se na představení výtvarně podílela svými kresbami. Dneska vás zveme  
na výtvarnou podívanou na principu látkových vitráží za doprovodu autorské hudby.

Větrno
Z Liberce k nám zavítá kapela Větrno. V kapele to vážně fičí, střídají se tam muzikanti jak za největšího 
hurikánu - během působení se jich vystřídalo celkem patnáct. Na dnešní scéně vám zahraje silné jádro 
pěti hráčů. Těšte se na moderní trampskou píseň s příchutí folku!

Rajtaraj
Příčná flétna, akordeon, housle, kytara, klarinet, kontrabas a cajon. Šest mužů a jedna žena, co se  
nebojí chopit různorodých nástrojů. Ačkoli skupina přijede po dálnici z Prahy, zaveze k nám vánek 
hudby z různých koutů světa. Vychází z písní Balkánu, Skandinávie nebo třeba západní Evropy.

Pandemye radosti
Na pohádky v Telči většinou nestíhám chodit, ale v případě Víti Marčíka ráda udělám výjimku. Každo-
ročně ho jdu pozdravit a poděkovat za představení. Ale ve skutečnosti Víťovi děkuju za mnohem víc. 
Za to, že mě dokáže rozesmát. Za to, že svět v jeho přítomnosti nebolí. Za úsměv, který mi každoročně 
věnuje, a mně se díky němu rozzáří oči. Možná je to anděl. Je fascinující, jak někdy do sebe věci zapada-
jí. Tak třeba, když Víťa na konci pohádky o Popelce přirovnával naplněné sny k prasknutým mýdlovým 
bublinám, věděli jste, že jich v tu chvíli bylo plné náměstí? Přivezly nám je holky z kapely Goji a malé 
děti se jich v odpoledním sluníčku nemohly nabažit. No a do třetice Devítka, která bubliny použila  
v přídavku večerního koncertu k dokreslení atmosféry písničky Duše v peří. Tedy, tolik splněných snů 
jsme letos na Prázdninách ještě neměli. Když už je řeč o Devítce, tahle kapela zraje jako víno. Honzovi 
se nové písničky daří, titulní Štístko je hitovkou už teď, měsíc před vydáním nové desky. Za jeho naráž-
ky na manželku Jindřišku by ho nejspíš už ve Státech zavřeli. Naštěstí pro nás Jindřiška i rozesmáté 
obecenstvo dobře ví, že je to opravdu jenom legrace a že Honza nedá na Jindřišku dopustit. Potlesk  
ve stoje kapelu zjevně překvapil, ale ten, kdo tam byl, mi dá jistě za pravdu, že si ho zasloužili. Sova
Dnes jsem si vybavila, jak jsem před pár dny psala o tom, že jsem nikdy neviděla nikoho si užívat svůj 
koncert tak, jako to umí Bára Hrzánová. Beru zpět a kaju se za tu lehkomyslnost něco takového napsat. 
Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo si užívá svůj vlastní koncert tak jako Bára Hrzánová a Epydemye.  
Ten elán, který kapela vozí na každý koncert, vybalila z kufru auta i včera na zámku. Zvedl z laviček 
celé nádvoří. Hlásil se o slovo tak hlasitě, že donutil všechny posluchače zpívat a tančit. I přes roušky 
se mezi námi šířila Epydemye a my jí za to dlužíme dík. Já teda rozhodně. Loňský záznam koncertu 
znám už zpaměti a na letošní jsem se těšila celou Telč. Moje radost neznala mezí a nevím, jestli to bylo 
tím, že je léto a já jsem tady, nebo tím, že jsem na koncertě Epydemye, případně mix obojího. Ať to bylo 
cokoli, byla to nádhera. Kapela nás s sebou po skončení přetáhla ještě na nocturno Žambochů, což byla 
skvělá volba pro ty, kteří se nechali zlákat a chtěli sladce zakončit tak krásný letní večer, jako byl ten 
včerejší. Mimochodem, musím říct, že dojetí pod rouškou je fakt komplikovaná věc. Maruška

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. 
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