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Už jste dnes obědvali?

čtvrtek 12. srpna vykoupaný
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Přímo před vašimi zraky dojde na žonglérskou svačinku, magický oběd i čarodějné koště po babičce.
Dech se vám bude tajit při pohledu na rej speciálních italských nožů či ohnivé žonglování na jednokolce. Z této show odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.
Ve čtvrtek v pět
Kapela, která dostojí svému jménu a zahraje opravdu ve čtvrtek v pět. Na úvod slibuje písničku
Co mohlo se zdát, která byla v desítce nejúspěšnějších písní Porty 2020, a koncert prý zakončí písní
Předsevzetí, která se zase dostala na CD Porta 2018 a získala cenu Country rádia. Můžete se prý také
těšit na Divného ptáka. Podle tohoto kousku se kapela chystá pojmenovat druhou desku, v současné
době také chystá videoklip na píseň Chce se mi spát.
Laky Mari
Dva nadšení muzikanti, kamarádi a partneři. Stěžejní hudba tohoto dua je složena z autorských písní
Mari Křížové v aranžích a doprovodu Lukáše Krupičky. Mari je ta, která přichází s novými písněmi
a texty, Luky je ten, který jim dává jasnou formu a instrumentální ideál. Momentálně pracují na první
desce a práce jim jde prý pěkně od ruky, tak se snad brzy dočkáme.
Robert Křesťan, Trapeři a padesát let Poutníků
Hudební skupina Poutníci začala letos už svoji 51. sezónu, ale
jelikož toho v roce 2020 kvůli
pandemii moc neodehrála, tak
chce svůj speciální koncertní set
„50 let v country“ pořádně předvést až letos. Pro koncert v Telči
chystají Poutníci pro své fanoušky výjimečný hudební zážitek.
Přizvou své dávné spoluhráče
a závěr večera bude patřit právě „zlaté éře“ kapely z přelomu
osmdesátých a devadesátých
let. Na pódiu vedle sebe stanou
Robert Křesťan, Luboš Malina, Jiří Karas Pola, František Linhárek, Zdeněk Kalina, Miroslav Hulán
a Pavel Petržela a diváci budou moci zase po dlouhé době slyšet od legendární sestavy Poutníků hity,
z nichž mnohé zlidověly, jako například Napsal jsem jméno svý na zdi, Pojďme se napít, Hvízdání nebo
Panenka. Poutníci také představí nové CD, které vyšlo na jaře 2020 a nese název Stíny na střechách.
Poslední šance Míry Ošance
Pětice muzikantů pod vedením muzikanta tělem i duší, Míry Ošance, hraje a zpívá autorskou tvorbu,
a v repertoáru má i písně takových kapel, jakými jsou CSN&Y, legendy Peter, Paul & Mary a dalších
oblíbených formací. Nenechte se přemlouvat a pojďte s námi na večerní oddechovou hudební session
a nechte se posilnit dobrým jídlem, pitím a především výtečnou hudbou.
DRBY

Zavření baru způsobuje nečekaně příjemné chvilky, třeba koupání na Velkém Pařezáku. Karel dokonce
ve vodě říkal: „Takhle by se ten festival dělat dal!“ a Ondra dodal „Prostě si stačí občas to tričko sundat!“.

Podle Roberta Křesťana přijdou všichni zvukaři do pekla, protože trápí muzikanty. Výjimkou je osobní zvukař
Druhé trávy Chris Schut, protože je naštěstí taky muzikant.
Divadlo Basta-fidli
Ondra je prý se svým neustálým natáčením koncertů a divadel telčskou
O námořníku Čepičkovi
Helenou Třeštíkovou. Tak schválně, jestli někdy z tun materiálu uvidíme sestříhané Festivalové etudy.

Tonda se na tradičních koncertech na zámku nudí, tak si včera večer
odjeli udělat s Májou diskotéku a párty za Medvědem na chalupu.

Vlna
Irshai

Jarret a Mňága a Žďorp
Chipsmáster Kamil dokáže mluvit o chipsech minimálně stejně dlouho
Atarés
PÁTEK 13. SRPNA
jako Bubba z filmu Forrest Gump o krevetách.
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

ZÍTRA

V tom případě nastává ideální chvíle na chvilku odpočinku u Zpravodaje a na každodenní ohlédnutí za uplynulým dnem. Nádherné
počasí konečně nabízí možnost toho pravého letního vykoupání,
ale tou dobrou zprávou je, že s naším programem stíháte oboje.
Pohádka, tentokrát v režii Pavla Šmída a jeho velikého kouzelného budíku, zpříjemnila odpoledne našim nejmenším. Tik, tak, tik,
tak… tak já už musím běžet. Bylo toho totiž víc a na Prázdninách
v Telči není nikdy času nazbyt. Podvečerní Kocouří scénu jsme tentokrát začali zcela nenásilně a hodně odpočinkově. Před koncertem
jazz-folkového Hořkého kafe ke mně ozvěnou doléhaly zvěsti, že mi
tohle vystoupení nesmí uniknout. Je skutečně fascinující, co Honza
s Petrem dokáží zahrát a jakou atmosféru zvládnou vytvořit s tak
skromným nástrojovým obsazením, jakým jsou dvě kytary, z nichž
jedna je ještě basová. Nesmírně příjemné autorské písničky doslova
sváděly k tomu, abychom se položili na vyhřátou dlažbu na náměstí,
založili ruce za hlavu a nechali se ukolébat… Ale tak pozor, to zase ne!
V Telči se chodí spát zásadně po půlnoci, a to nejotrlejší nespí vůbec.
Navazující Parta starýho Hrouze splnila naše očekávání, když
vás za pomoci starých dobrý country vypalovaček a bluegrassových melodií vrátila zpátky do festivalového dění.
Co se včerejšího hlavního koncertu na zámku týče, vzhledem
k opravdu povedenému koncertu mě jímá téměř posvátná úcta
a cítím veliký vděk, že právě o takovém hudebním zážitku, pod
taktovkou Roberta Křesťana, Druhé trávy a Michala Pavlíčka,
vám dneska můžu napsat. Všichni zúčastnění patří mezi opravdovou špičku české hudební scény. Návštěvníci Prázdnin zase
mezi ty největší tuzemské hudební fajnšmekry. Takové spojení tak může znamenat jediné – zámecké nádvoří naplněné
k prasknutí, poslední lidičky zoufale natahující krky v průjezdu na nádvoří, aby JE viděli, a především slyšeli. Páni muzikanti
vystoupili v perfektní formě, radost ze společného hraní byla
patrná i z výrazu jejich usměvavých tváří. Osazenstvo Druhé trávy v čele s charismatickým Robertem Křesťanem během covidu neztrácelo čas. Novou desku
nazvanou Díl první, bude brzy následovat Díl druhý. Kromě
sázky na jistotu formou osvědčených hitů, představila kapela
řadu nových písní a společně s Michalem Pavlíčkem zavzpomínali i na hity dávno minulé, které jsme si s nimi ochotně společně zazpívali. Kytarová virtuozita Michala Pavlíčka,
dáli se to tak napsat, je skutečně neuvěřitelná. Pohledem
na ruce mistra z první řady před pódiem jsem došla k názoru, že hra na kytaru je vlastně tím nejjednodušším, co existuje.
S naprostou suverenitou ovšem včera zahráli všichni na pódiu
a druhou festivalovou středu tak zakončilo hudební vystoupení, které se jistě zapsalo do historie Prázdnin.
Víťa Marčík mladší nám v pozdních večerních hodinách ještě zahrál na dobrou noc krásné divadlo o Malém princi, jako
vždy plné zajímavých myšlenek, a především dobrého lidového
kumštu. Odcházeli jsme vyčerpaní, ale moc hezky!
Sova

Vojta Vrtek – Kabinet létajících úžasností

DNES Italský žonglérus Vojtáno Vitorio z Doudleb vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě.

22.30 Nocturno

