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Ovínění Condurangem tančili na cikánském večírku
r.

Ani hromy, ani blesky, nemohly včerejší večer zkazit, protože na zámeckém nádvoří vystoupily dvě kapely, z nichž
sálá pozitivní energie. Jako první rozehřálo zmoklé publikum Condurango s dvěma čerstvými členy, bubeníkem
Matyášem a basákem/houslistou Tondou, ve stálé sestavě, díky kterým se z poklidné pražské latiny stal pořádný
bigbeat. Večer pak až do grandiózního finále, při kterém tančila před pódiem více než stovka lidí, dovedla rozjetá
cikánská kapela Bachtale Apsa. Na poslední písničky se dokonce se k Máriovi a spol. se svým hlasem přidala Bára
Hrzánová a společně tak dovedli promoklý koncert k absolutnímu vrcholu.

Ať žije Kocourkov
Světoznámý akrobat, který dokáže balancovat na špičce jehly, držitel poháru Grand Prix
DNES
Le Unicyclé v Monaku a mistr světa v žonglování se zapálenými oboustrannými mačetami Vojta Vrtek a řezník z Bechyně, urozený pán domu Kapuletů a nejrychlejší bubeník kapely Péro
za kloboukem Honza Brůček si po úspěšné Kouzelné kuličce připravili novou loutkovou, jarmareční
a kejklířskou pohádku Ať žije Kocourkov. Představení o hlouposti hrají proto, aby před ní lidi varovali,
protože se jedná o nešvar, který je všude kolem nás a je tedy dobré o něm co nejvíce vědět.
X-tet
Název X-tet pochází z doby, kdy byla kapela početně nestálá, z doby, kdy začínali jako studenti,
zpívající si jen tak pro sebe. Jejich čisté folkové pojetí černošských spirituálů s občasným úletem
jinam (například k Ryvolovi) těší diváky i porotce na mnoha festivalech v republice. Souhra pěti vytrénovaných hlasů nebude v Telči hrát poprvé, takže už víme, na co se můžeme těšit.

Veget
Neměli bychom přepálit začátek. Pohodový rozjezd festivalu nám tedy zajistí pražská kapela
Veget. Bez stresu si poslechneme příjemnou směs folku a bluegrassu a uděláme si pěkné odpoledne na kocouří scéně. Převzaté i vlastní písně hrají v klídku, ale i rychle, jak se to zrovna hodí. Navíc
jsou známí coby gastronomická policie festivalů – spoléháme na Šiščino pesto.

Horana
Tato slovenská písničkářka a spisovatelka propadla tradiční hudbě již na střední škole. Spolu s kamarádkami vytvořily hudecké trio, se kterým putovaly po Karpatech a poznávaly zdejší kulturu přímo
v horských vesničkách. V roce 1995 se jejich skupina rozpadla, ale díky tradičnímu životnímu stylu
obyvatel vesničky Zaježovej se prohloubil vztah Horany k folklóru. Po šestileté pauze, kdy veškerý
čas věnovala své rodině, se objevila roku 2007 ve skupině Bytosti, která jí pomohla překonat odpor
k jevištnímu folklorizmu. V dnešní době vystupuje se synem Jankem, který dotváří toto osobité podkarpatské duo.

Iva Bittová a Čikori
Housle Ivu Bittovou provázejí a usměrňují celý život, dávají
jí řád, přetvářejí její sny ve zhudebněnou skutečnost a tento
jejich vztah dělá radost tisícům posluchačů. Bittová prošla mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock
a klasickou hudbu až po hostování v opeře. Dodnes se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je naprosto originální. Její skladby a kompozice vznikají z podnětu
všedního života. Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne. Neméně důležitou
součástí jejích skladeb je Bittové extraordinérní hlas, který
se pohybuje od hlubokého lkaní po radostné výskání.
V současnosti Bittová pracuje na několika nahrávkách,
sólové desce pro ECM records a na velkém albu natočeném
s Čikori a Pražskou komorní filharmonií. V průběhu následujícího roku by také měl vyjít záznam z živého vystoupení
Bittové společně se světoznámým dánským orchestrálním
souborem Nederland Blazers Ensemble. Bittová se nedávno přestěhovala do USA a tak v České republice koncertuje
jen výjimečně a koncerty s její kapelou Čikori, se kterou natočila stejnojmennou desku oceněnou Andělem, jsou ještě
větší vzácností.
Virtuózní kytarista Vladimír Václavek, jedna z předních osobností české alternativní scény a v jistém
slova smyslu frontman Čikori se nedávno nechal slyšet, že jako kapela odstartovali novou hudební
etapu. Obnovili post trumpetisty vynikajícím Oskarem Törökem a ve snaze přinést novější materiál
s radostí přijímají nabídky nejen v České republice, ale i na festivalech po Evropě. Rytmickou linku
v Čikori drží legendární bubeník a perkusista Miloš Dvořáček, který se málokdy spokojí s obyčejnou
sestavou bicích a tak někdy vytáhne třeba steel drum, anebo nástroj zvaný rampouchy, což jsou skleněné tyče naladěné svojí délkou. Posledním členem kapely je pak kontrabasista Jaromír Honzák, známý také z kapely Bratří Ebenů. Milovníci Bittové a Čikori mluví o návratu národního pokladu, o kterém
si nikdo nemyslel, že ho kdy ještě uslyší naživo. Nechat si ujít příležitost je slyšet, by byla velká chyba.
Zrní
Kladenská kapela Zrní rozhodně stojí za zhlédnutí. Zvláštní texty spolu s nápaditými melodiemi
a nezvyklým hlasovým projevem tvoří něco velmi
„jiného“. Ve své hudbě mísí prvky lidově meditativní i alternativně syrové, jemnost i hrubost, nadšení pro muziku i snaha nad něčím přemýšlet či na
něco poukazovat. Pětičlenné uskupení spolu hraje
už od gymnázia a od začátků na ulici urazilo velký kus cesty až na vrchol české alternativní scény,
kde sklízí pozitivní recenze a získává další a další
posluchače. Lidovky tak trochu z jiného světa s
chytlavými melodiemi, zpívajícími houslemi, bručící harmonikou a tepajícími bicími budou znít ze
zámecké Konírny.
DRBY

Cvičte si telčské jazykolamy! Opakujte rychle za sebou: Malý namol mol Moula spal na mole
s malou mulou Molly. Radimovi vadim - Vadimovi radim.
DÍLNY

Divadlo DFM - KÁJA V CIRKUSE
JEN TAK TAK a HANDL

Hana a Petr Ulrychovi a JAVORY
JAVORY BEAT
IYASA

PONDĚLÍ
30. ČERVENCE

Každý den od 10.00 si můžete na dvoře
Lidušky vlastnoručně vyrobit dárek pro sebe,
anebo pro vaše blízké. Pletení z pedigu, savování a malování na trička, drhání, korálky, šperky
z drátů. Pondělní fotbálek - 13:45 před štábem.

