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V Telči by měl člověk taky trochu řádit!

Epydemye mě včera rozhodně nezklamala a navíc se jí podařilo postavit a roztancovat celé nádvoří zámku. Koncert byl velice emotivní a silným zážitkem byl taky křest nové desky. Lucka nečekaně
vytáhla z publika Honzovu mamku Jarku, která se úkolu zhostila na jedničku a voda z telčské kašny posloužila místo šampaňského – kašna je totiž podle Honzy svědkem veškerého prázdninového
dění. Epydemye ve mně opakovaně vyvolává silné pocity a jako matku mě nejvíce dojímají písně
o dětech a mateřství, které když zazněly, tak mi opět ukáply slzy. Je vidět, že se kapele daří a energie
je neopouští. Právě naopak, po nocturnu hned vytáhli kytary a hrálo se zase až do rána!
Naďa

Divadlo Harmonika – Sněžibába a čert

DNES Jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě? A jak chytrý pocestný Matěj vyzrál na čerta? Vše

se dozvíme, jen co se nám podaří uspat medvěda Barnabáše. Dvě zasněžené loutkové pohádky pro
otužilé obecenstvo od 3 let.
Jakodoma
Dušan Bitala je v Telči už nejméně týden jako doma, jezdí si tu na koloběžce a hraje snad každý den
pro radost na náměstí. Dnes vystoupí s celou svojí kapelou s vlastní tvorbou, laděnou do humoru
i romantiky a okořeněnou zábavnými příběhy.
Raf&taksík
Luboš Rafaj a Petr Taks, dvě kytary z Vysočiny, hrající výhradně vlastní tvorbu – což není u kapel zase
tak neobvyklé. Ale tihle dva blázni hrají na Petrem vlastnoručně vyrobené kytary značky Rebell. Dnes
nám zahrají na čtyři krásné rebellky, které si budete po koncertě moct osahat a vyzkoušet!

Olin Nejezchleba a Kybabu
Kybabu. Tak schválně, kdo ví, co to znamená? Kdo sázíte na exotiku, jste vedle. Zpívajícího violoncellistu Olina
pochopitelně znáte – perfektní pocta Pavlu Skoumalovi a potom to skvělé nokturno z minulého roku – na to
se zapomenout nedá. A co se KyBaBu týče, Ky je Kytara
v podání Norbiho Kovácse a Pavla Skály, BA je pro Baskytaru, kterou ovládá taky Olin a BU označuje Bubny, kterým vládne Jirka „Zelí“ Zelenka. Tady se pozná, kdo chodí! Ale, protože všechno je jednou poprvé, těm neznalým
vzkazujeme, že od téhle partičky můžete očekávat jen
to nejlepší. Pánové, ostřílení z kapel Vladimíra Mišíka
či Bratrů Ebenů, svoje nástroje dokonale ovládají a jejich
hudební entuziasmus zdá se být téměř nekonečný. O tom nakonec svědčí také druhá část koncertu,
v němž všichni přítomní zůstávají na hřišti a do hry vstoupí „gamechanger“ Ivan, řečený Hlas. Kam
se tenhle mač bude nakonec ubírat, to s jistotou nedokážeme předpovědět, ale na to, že budou mít
pánové „vyhráno“, můžete vzít jed. Vyhráno bude mít nakonec každý z návštěvníků tohoto večírku.
Bude to jízda a my se na ni moc těšíme!
Ty Syčáci
Koncerty Těch Syčáků jsou zážitkem audio–pocitově–
vizuálním. To, že kapela na nocturnu hraje jako kdyby
byl zítra soudný den, není v Telči zase tak výjimečné.
Ale nápor energie, který Ty Syčáci hlavně skrze frontmana Petra Vášu a jeho ulítlou poezii pohybu a těla předávají publiku, nemá obdoby. Navíc pozorný posluchač
po chvíli zjistí, že to vše ještě umocňují texty plné chytrých hříček i hlubokých myšlenek, řízlé trochou zdravé
ironie. K tomu celému si ještě přičtěte skvělé technické
hraní a divoké improvizace, kde se hudebním nástrojem
může stát cokoliv, a máte koncert Těch Syčáků.

DRBY Pohádkoví klucí poslali Strejdovi Filímu z Pio Squad přísnou
hlasovou zprávu: „Ahoj Strejdo. Máš něco, co nám patří.“
Doufáme, že se klobouček vrátí a že se povede zvukové nahrávky
zremixovat do úspěšného singlu.
Barová parta včera objevila nový koupací lom u Mysletic, možná
dáme zítra noční koupací Tour de Lomy!
Jindra hecuje kuchařské party, aby si daly velkou noční MasterChef
battle. Kdo vyhraje, půjde na balkónek a automaticky se tak bude
moct zúčastnit příštího ročníku. A my, jako diváci a porotci, budeme
muset holt všechny ty dobroty sníst.
Ondra Stengl rychle pořádá, hned po příjezdu dostal pořadatelské
tričko a šel si zahrát deskovku Divukraj s barovou partou, což je víc,
než stihl Ondra K. v Telči za dvanáct dní.
Klokan se včera vrátil z Olympijského festivalu, kde ovládl všechny
sporty od golfu a hokejbalu až po lukostřelbu. Těšíme se, až ovládne
i sporty v Telči a rozhýbe
ZÍTRA
Teátr Pavla Šmída
pořadatele třeba při
Pohádka z budíku
nočním florbalu.
Vojta včera prováděl asi
Hořký kafe
patnáct zvídavých dětí
Parta starýho Hrouze
z letního tábora po štábu
Druhá tráva a Michal Pavlíček
a odpovídal na jejich
všetečné a záludné otázDivadlo Já to jsem
ky o festivale. Třeba kde
Malý princ
STŘEDA 11. SRPNA a kdy spí pořadatelé.
DÍLNY Malba na výrobky z bavlny, panenkování s Editou – Vivianou na liáně, Bobešova bludišťová dílna, korálky,
sklíčka, skládání modelů, malování na kamínky a další. Přijďte si na dvorek Lidušky vyrobit hezký dárek!
15.00 pohádka

17.00 Kocouři náměstí

19.30 nádvoří zámku

22.30 Nocturno

