Prázdniny v Telči startují již tento pátek
Napsal uživatel Vojtěch Kolář
Pondělí, 22 Červenec 2019 09:50

Již tento pátek zahraje na zámeckém nádvoří v Telči Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a
slavnostně tak zahájí letošní 37. ročník sedmnáctidenního hudebního festivalu
Prázdniny v Telči
. Vedle hlavních koncertů na zámku, kde se první týden představí
Aneta Langerová
,
Hradišťan
, nebo
Lenka Filipová
, nabízí festival jako vždy divadelní a hudební scénu, která je zcela zdarma.
Zahájení festivalu si letos pořadatelé připravili v duchu jazzu a swingu.
„První velkou kapelou, která u nás letos vystoupí, jsou Melody Makers Ondřeje Havelky. Slíbili
nám velkolepý koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, inspirovaný Jaroslavem Ježkem a
Georgem Gershwinem a korunovaný unikátním provedením slavné Rhapsodie v modrém
pokoji,“
popisuje zahajovací koncert Vojtěch Kolář, jeden z pořadatelů festivalu a dodává:
„Prý nám to všem vyjazzuje mozek z hlavy.“
Nafrněná Bára Poláková poprvé v Telči

Také další koncerty na programu prvního týdne festivalu napovídají, že Prázdniny v Telči už
dávno nejsou pouze folkový festival. Návštěvníci se mohou těšit například na Anetu Langerovou
nebo The Tap Tap, kapelu studentů a absolventů Jedličkova ústavu, kteří se proslavili svojí
písní
Řiditel autobusu, na které hrají s Vojtou Dykem, Danem Bártou a
Xindlem X.
Novinkou letošního ročníku Prázdnin v
Telči je rozšířená scéna na Panském dvoře v Telči, kde se druhý a třetí víkend festivalu
odehrají koncerty předních českých kapel.
„Budou tu také ty nejlepší lokální streetfoody, dva minipivovary, letní kino, venkovní bar a
mnoho dalšího. A především každý den čtyři kapely, mezi nimiž nejvíce vyčnívají kultovní
Tata Bojs
, kapela
Mucha
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a zpěvačka
Bára Poláková
, která se v Telči představí vůbec poprvé,“
dodává Vojtěch Kolář ke koncertům, které se odehrají 2. a 3. srpna.
Ebenové a Druhá tráva lákají nejvíce

Vedle koncertů se na Prázdninách v Telči vždy odehrává bohatý doprovodný program. Každý
den se mohou rodiče s dětmi vypravit na tvůrčí dílny nebo pohádku, která je volně přístupná v
zámeckém parku. Zdarma je i hudební scéna na telčském náměstí. Velkou událostí prvního
týdne pak je divácky atraktivní závod dračích lodí, který se v sobotu 27. července odehraje na
Štěpnickém rybníce. Vstupenek je podle pořadatelů zatím na každý den dostatek, i když
některé koncerty v den konání s největší pravděpodobností vyprodané budou.
„Zatím nejžádanějším koncertem prvního týdne festivalu je společné vystoupení
Bratří Ebenů
a kapely
Druhá tráva
, které proběhne 1. srpna,“
prozrazuje Vojtěch Kolář a vysvětluje: „
Pro Telč totiž mají připravený speciální program a během koncertu se budou obě skupiny
předhánět, kdo lépe zahraje písničky toho druhého.“
Kompletní program Prázdnin v Telči a online předprodej vstupenek najdete na
www.prazdninyvtelci.cz
.
Prázdniny v Telči, 26. července - 11. srpna 2019
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