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Sedmnáct dní plných koncertů a divadelních představení opět nabídne festival Prázdniny v
Telči
, který letos
odstartuje v pátek 30. července. Na čtyřech festivalových scénách vystoupí téměř stovka
hudebníků, především kultovních folkových jmen jako je
Karel Plíhal
,
Druhá Tráva
nebo
Vlasta Redl
. Scénu na Panském dvoře letos oživí
Mňága & Žďorp
,
Cirk La Putyka
a
Tatabojs.

Rodinný hudební festival Prázdniny v Telči se i letos chystá podle plánu. „S organizací takhle
velkého festivalu to není jen tak. Nesmírně si proto vážíme podpory města, které nám dává
jasně najevo, že si Telč bez festivalu neumí představit. V této nejisté době je taková podpora
tím nejlepším, co si jako pořadatelé můžeme přát,“
prozrazuje za organizátory Vojtěch Kolář a dodává:
„Obrovskou podporu pak cítíme také ze strany státního zámku, kde se budou moci všechny
koncerty uskutečnit navzdory probíhající rekonstrukci.“

Třicátý devátý ročník festivalu zahájí světoznámá česká houslistka a zpěvačka Iva Bittová,
kterou našinci znají především coby Eržiku z
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Balady pro banditu
. Do Telče přijede s dalším ze svých unikátních projektů, smíšeným pěveckým sborem
Babačka
.
„Zahájení bude pořádně po cikánsku divoké, protože vedle Ivy Bittové zazpívá také Bára
Hrzánová s celou kapelou Bachtale Apsa,“
zmiňuje Kolář.
Po divokém zahájení pak Telč na následujících šestnáct dní naplno ožije hudebním festivalem
Prázdniny v Telči. Ten má na programu nejen koncerty na nádvoří, ale také pohádky v parku,
koncerty na náměstí, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a další bohatý
doprovodný program.
Tak jako každý rok v Telči vystoupí přední jména české hudební, především folkové scény. „
V nezapomenutelné atmosféře na nádvoří zámku se odehrají koncerty Hradišťanu a Javorů,
Vlasty Redla nebo písničkářky a harmonikářky Radůzy. Radůza vystupuje velmi vzácně a jsme
rádi, že si letos jako jedno ze svých koncertních zastavení vybrala právě Telč,“
vysvětluje Kolář.
Dalšími taháky pak podle organizátorů budou vystoupení Bratrů Ebenů s legendárním Jiřím
Schmitzerem
, poetický koncert
Karla Plíhala
, nebo dva koncerty
Roberta Křesťana
. Ten jeden večer zahraje s
Druhou Trávou
a předvede se v jazzrockovém světle společně s kytarovým mágem a skladatelem
Michalem Pavlíčkem
a druhý den zavzpomíná na trampské začátky spolu s jeho prvními kapelami
Poutníci
a
Trapeři
.
I letos pokračuje víkendová open-air scéna na Panském dvoře, kde letos proběhnou velké
festivalové koncerty kapel Mňága & Žďorp a Tatabojs. Ty se v posledním roce předháněly v
tom, kdo během pandemie rozehraje větší a zajímavější online projekty. Mňága jako jedna z
prvních odehrála online koncert ze střechy, Tatabojs zase vydali novou desku a udělali
vyšperkovaný stream z pražského DOXu, což byl další z důvodů proč si letos od kritiků odnesli
sošku Anděla za skupinu roku.
O zakončení Prázdnin v Telči se postarají akrobati z Cirku La Putyka. „Řekli jsme si s nimi,
že když to minule zahajovali, tak by to letos mohli zakončit. A zakončí to s pořádným třeskem.
Jejich představení se totiž jmenuje Kabaret Dynamit a míchá v sobě ty nejlepší novocirkusová
čísla do jedné výbušné směsi,“
prozrazuje
Kolář.
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Návštěvníci se vedle hlavního programu festivalu mohou těšit na divadelní pohádkovou scénu v
zámeckém parku a odpolední hraní na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše z Hradce. Pro
fanoušky nočních koncertů chystají pořadatelé každodenní koncerty na klubové scéně na
Panském dvoře.
Téměř hotový program a prodej vstupenek návštěvníci najdou na www.prazdninyvtelci.cz .
Prázdniny v Telči
30. července - 15. srpna 2021
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