
Epydemye
Jihočeská folkrocková skupina Epydemye je živel a zážitek, 
který chcete nekompromisně opakovat. Posluchače napříč 
generacemi si kapela získává pozitivní koncertní energií  
a folkovými písničkami, v nichž se nebojí otevírat nejrůz-
nější zajímavá témata. Za desku Kotlina kapela získala žán-
rovou cenu Anděl 2015. Nejnovější deska Prosklený nebe 
je částečně inspirovaná pobytem v neratovském kostele 
v Orlických horách a pojednává o uspořádání životních 
hodnot, nabízí pohled na dnešní společnost, vztahy a život. 

Jarret
Tihle liberečáci neustále něco slaví. Koncertní turné k třiceti letům působení na české hudební scéně 
kapela pro tuto chvíli končí v Telči, kde očekává staré známé v čele s Hankou Skřivánkovou. Z celé téhle 
partičky vždycky vyzařuje dobrá nálada. Se svými indierockovými písničkami nás pokaždé dokážou 
zvednout ze židlí anebo nás k nim patřičně přikovat. A že jim to jde skvěle, už krásných 30 let :)

Billy Barman
Jedna z nejvýraznějších kapel nové hudební vlny 
na Slovensku. Bratislava se díky nim stala Mek-
kou indierocknrollu, nebojí se ale zaplout i do 
jiných hudebních vod – nahrávali například se 
Slovenským luďovým umeleckým kolektivem 
nebo s rappery Glebem a Vecem. Pětkrát byli  
za svoji tvorbu ocenění cenou Radio_Head 
Awards, naposledy v roce 2020 vyhrála jejich 
deska Zlatý vek Album roku. 

Korben Dallas 
Bratislavští Korben Dallas, kteří vzešli z tamní 
undergroundové scény, jsou dnes jednou z nejžá-
danějších klubových a festivalových kapel. Jejich 

píseň Otec zaplavila po svém vydání všechny hitparády na Slovensku i u nás. Korbeni se také rádi 
zapojují do dalších hudebních projektů, takže u nás mimo jiné nahrávali s Janou Kirschner, Davidem 
Kollerem, Anetou Langerovou či kapelou Zrní.

Bad Karma Boy 
Kapela kolem kytaristy skupiny Para a producenta Juraje Marikoviče alias Medveďa vydala v roce 
2013 debut u vydavatelství Slnko records. Nahrávka získala příznivé recenze a singly Zima a Predmes-
tie se objevily v rotaci Rádia_FM. Třetí album vydala kapela v listopadu 2017 a nese název Prekrásny 
nový svet.

Malá hudba
U lodiček zahraje na kalimbu Pavel Klvaňa. Ten tomuhle zajímavému nástroji propadl natolik, že ho 
sám vyrábí a dle slov Matěje Koláře, který ho doprovodí na housle, ve špičkové kvalitě. Matěj slibuje 
spíše hudební zážitek než tradiční performaci. Možná vytáhne i své legendární skřipky!

Sova a Matěj včera podotkli, že to osvětlovač Jindra před koncertem skupiny Cimbal Classic přepálil a vrhl 
tím špatné světlo na celý festival. Doufáme, že se Jindrovi brzy 

rozsvítí, protože jeho sláva na Prázdninách nyní nebezpečně pohasí-
ná. Na druhou stranu má Jindra i spoustu světlých chvilek, což se  
u téhle profese obzvlášť cení.
Když mají osvětlovači a zvukaři před koncertem čas, rozdají si to 
třeba v ping-pongu. Zdenda včera válel proti Přemkovi.
Bubble v šatech za barem už včera přitahovala nemálo pozornosti.  
Až bude mít na lístku svůj drink Double Bubble, půjde jistě na dračku.
Jana se nesprchovala s Arianou Grande, ale s Melanií Martinez.
Strejda Kája má prý takový rituál, vždycky si vezme jedno naše nové 
vydání, zmačká ho do kuličky a obřadně zahodí. Děkujeme.
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15.00 pohádka 17.00 Kocouři náměstí 22.30 Nocturno

Divadlo Krasohled – O Malence

Meziměsto 
Dan Vertígo s kapelou

Slávek Janoušek & kapela 
Marien

Koťátko zkázy a Mňága a Žďorp 
SpazierGang
Malá hudba 7.
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Navštivte dílny na dvorku Lidušky!

Objevte scénu s buskery u lodiček!   15:00 Hanka a Dušan   16:00 Budhi   17:00 Anežka Štenclová

Divadlo Kampa – Jmenuji se Orel
Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku. Příběh slepice, která se nebála roztáhnout křídla a před-

vést let orla, byť jej nikdy v životě neviděla. Tahle pohádka má rozhodně potenciál pro všechny ptáky 
a ptáčata, sovy nevyjímaje! Představení vzniklo podle stejnojmenné knihy autorky Romi Grey. 

The Ladybirds
Dámská folk-country-pop-soul akustická kapela z Jablonce nad Nisou. Tři nástroje, tři hlasy a muziky 
plný ranec. Kapela existuje od roku 1998, jako doma se cítí také v Berlíně, kde se jejich pozornosti těší 
nemalý fanklub. Vlastní písně jsou převážně folkové, z country muziky čerpají např. od kapely Dixie 
Chicks nebo Sugarland, a z popového soudku si půjčují písně například od Bee Gees, Nicole Scher-
zinger, Adele, Christina Aguilera, Michael Jackson, Britney Spears nebo Spice Girls. Někdejší Berušky  
se osvědčily také coby vokalistky Samsona nebo Vlasty Redla. Na Kocouří scéně a potom také na hlav-
ním koncertě na zámku zazní jejich autorské písně, mimo jiné ze zbrusu nové desky Šachovnice.

 Jen tak tak
Parta lidí, kteří se možná dlouhé roky hledali a kteří jsou dnes vděční osudu, že se směli najít. Snaha  
o radost z dobré muziky, která by se přenesla na posluchače, je zřejmě nejvýstižnějším vyjádřením je-
jich záměrů. Od loňska se nám rozrostli o flétnistku Katku, která doplňuje zvuk o dechový syntezátor.

Páteční hudební svátek
„Panebože, ty máš tak nádherné oči!“ Stojím v redakci před Víťou Marčíkem a dívám se do těch nej-
modřejších očí, co jsem kdy viděla a Víťovi se po tváři rozlije široký úsměv. Blankytnou modř svede 
na světlo v kanclíku a v zápětí mě označí za nejhezčí bytost v místnosti. Každé setkání s Víťou je vždy 
milé a svým způsobem nezapomenutelné. Nejinak tomu bylo s jeho včerejší pohádkou pod vrbou, 
příběhem O holčičce, která se ještě nenarodila. Víťa otevřel dětskému publiku nelehké téma narození  
 a odcházení. V jeho zpracování se ovšem můžeme u nás na Prázdninách bavit i o těchto věcech – bez 
slz a s láskou, která zůstává i po odchodu těch, které milujeme. 
Druhý festivalový pátek byl ve znamení dvou hlavních scén, takže jsme se samozřejmě vůbec neza-
stavili. Předzvěstí skvělého dne bylo vystoupení kapely Nahoře, ze které doslova čišela radost z hraní, 
snadno přenositelná na početné publikum u rybníka. Rajtaraj odehrál během 24 hodin v Telči 3 kon-
certy a mě byl jenom zajímalo, kde berou tu energii. Panský dvůr otevřel svoje brány všem pařmenů 
a pařmenkám, o které se ochotně postarali profíci z Funkin‘ Your Soul, J.A.R. a posléze i Funky Ship. 
Telčský zámek vyhledali ti z nás, kteří zatoužili po klidu a odpočinku. Naše přání bylo vyslyšeno s pís-
ničkami Simona a Garfunkela v podání dvojice Groovey a Žalman si po koncertě po mocných ovacích 
udělal další zářez na našem Prázdninovém totemu. Příjemným překvapením včerejška byl pro mě 
spontánní recitál Hanky Skřivánkové s Dušanem Bitalou, na který vás zvou i dnes v půl druhé v uni-
verzitní kavárně a od tří hodin u lodiček. Sova

19.00 Panský dvůr 19.30 nádvoří zámku


