KVěten
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

may

Definitivní jaro Vás bude držet víc venku na zahrádkách, odvážnější z Vás se zřejmě budou válet i pod Petřínem. Připravili
jsme však pro Vás program, abyste mohli spojit „válení se“
s kulturou, a večer dojít k nám do Malostranské besedy.
První máj oslavíme balkánskou muzikou, i když ji u nás s podivem
bude hrát španělsko-česká kapela Million Dollar Mercedens Band.
Jako host přijde Robert Nebřenský z kapely Vltava.
Po dlouhé době v Besedě zahraje Yo Yo Band, pevně veříme, že
oslavit narozeniny dorazí Martin Kraus, kterého v minulých měsících zlobilo zdraví. Zavzpomínáme na Karla Velebného, zakladatele
Divadla Járy Cimrmana a velkého jazzmana. Chybět v květnu nebudou ani Vlasta Redl, Erika Fečová, Poletíme?, Vláďa Mišík s Etc…
Speciálem v měsíci květnu budou dva unikátní koncerty. Prvním
bude vystoupení Zuzany Michnové a Oskara Petra s kapelou Petr
Kalandra Memory Band, kteří v Malostranské besedě pokřtí 2 cd
V mýdlových bublinách. Tím druhým bude exkluzivní akustický projekt zpěváka kapely Nazareth Dana McCaffertyho, kterého doprovodí český band sestavený speciálně pro tento komorní koncert.
Stejným počtem se můžou pochlubit i novinky v Besedě: Tančírna pro starší a mírně pokročilé, které patří každé nedělní odpoledne,
a výstava věnovaná velikánovi Járovi Cimrmanovi, která bude k vidění ve všech prostorách Besedy! Těšíme se na Vás!
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úterý · tuesday
	Million Dollar
	Mercedes Band (spa)
host: Robert Nebřenský
balkan music

2
3
4
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20.30 · 8:30 pm

150–180 kč · czk

středa · wednesday
Folkový večer skupiny Devítka
folk

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
Yo Yo Band
reggae

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
krausberry
rock

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Vzpomínka na Karla Velebného
jazz

19.30 · 7:30 pm

150 kč · czk

150 kč ·czk

180 kč · czk

80–150 kč · czk

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1

15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
350 kč · czk

	Vlasta Redl
folk
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klub zadán · private event
úterý · tuesday
Sky Band + Víko
big beat

19.30 · 7:30 pm
zdarma · free

středa · wednesday
7 pádů Honzy Dědka
hosté: V. La Chia, K. Hádek a R. Vojtek
talk show

20.00 · 8 pm
190 kč · czk

čtvrtek · thursday
Bůhví
pop-rock
pátek · friday
Bluesberry
blues

20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
zadáno · private

sobota · saturday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek

20.00 · 8 pm
250 kč · czk

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1

15.00 · 3 pm
zdarma · free

14

pondělí · monday
Petr Kalandra Memory Band &
	Zuzana Michnová a Oskar Petr
křest 2 CD!
hosté: Mirek Kovářík a Vladimír Merta
folk-rock

15
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19

20.30 · 8:30 pm

290 kč · czk

úterý · tuesday
Žalman & Spol.
folk

20.30 · 8:30 pm

středa · wednesday
Jan Spálený & ASPM
jazz & blues

20.30 · 8:30 pm

180 kč · czk

150 kč · czk

klub zadán · private event
pátek · friday
Benefiční koncert pro YMCA

18.30 · 6:30 pm
80 kč · czk

sobota · saturday
	Erika Fečová
smooth r & b

20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk

20

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1

15.00 · 3 pm
zdarma · free

Sekvoj + Kantoři
folk

20.00 · 8 pm
150 kč · czk

pondělí · monday
Originální pražský
	synkopický orchestr
americký jazz & blues 20. let

20.00 · 8 pm
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200 kč · czk

úterý · tuesday
Poletíme?
country-punk

20.30 · 8:30 pm

středa · wednesday
	Vladimír Mišík & Etc…
rock

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
	Lili Marlene
futuristický šanson

20.30 · 8:30 pm

23

150 kč · czk

300 kč · czk

24
25

26
27

120 kč · czk

pátek · friday
Dan McCafferty (Nazareth)
exkluzivní akustický koncert

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
B.lues	
blues-rock

20.30 · 8:30 pm

990 kč · czk

150 kč · czk

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1

15.00 · 3 pm
zdarma · free

	Divadelní spolek la’my:
Dva ubohý Rumuni, co uměj polsky +
	bitmap trio
divadelní & hudební představení

28
29

pondělí · monday
Nasycen + Rubiano
big beat

úterý · tuesday
	Olympic Retro: BEST OF
rock

30
31

středa · wednesday
Potlach: Pacifik + Stařenky
úvádí Tony Linhart
folk
čtvrtek · thursday
Fringe Festival 2012

19.00 · 7 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
350 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk

zadáno · private

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz

křest

!

2 CD

petr kalandra

memory band
& Zuzana Michnová a Oskar Petr

14. 5. 2012 · 20.30
P. Kalandra Memory Band & Z. Michnová a O. Petr
pondělí · 14. 5. 2012 · 20.30 | folk-rock | 290 kč

14. května 2012 pokřtí v Malostranské besedě dvojalbum koncertních nahrávek Marsyas z let 1973 až 1978 s názvem V mýdlových
bublinách, které nedávno vyšlo u nakladatelství Galén.
Dvojalbum představuje legendární českou folk-rockovou skupinu
v nejslavnější sestavě — Zuzana Michnová, Petr Kalandra a Oskar
Petr — a také její nejzářivější a nejryzejší podobu, tedy jen tři hlasy a dvě kytary. Dvojice cd představuje Marsyas v životní formě a
první disk ukazuje i vývoj repertoáru skupiny: od dobových cover
verzí písní Boba Dylana, Grahama Nashe, Melanie, Fairport Convention a dalších až po původní tvorbu. Druhý disk je pak věnován již
jen vlastním písním tria, známým i z prvního eponymního alba
skupiny, zde však poprvé v čistě akustické podobě a navíc poprvé
i s necenzurovanými texty. Není opomenuta ani poezie Václava
Hraběte v nezaměnitelné interpretaci Mirka Kováříka s hudebním
doprovodem Marsyas. Stylový obal Karla Halouna a Luďka Kubíka
skrývá navíc téměř padesátistránkovou brožuru s texty všech písní, řadou fotografií a doprovodnými biografiemi hudebníků od
Vojtěcha Lindaura.
Hosty večera budou Mirek Kovářík a Vladimír Merta.
kalandramemory.cz
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r
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25. 5. 2012 · 20.30

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Dan McCafferty (Nazareth)
pátek · 25. 5. 2012 · 20.30 | exkluzivní akustický koncert | 990 kč

Dan McCafferty
(Nazareth)
Celou řadu „poprvé“ zažije lídr světoznámých Nazareth, Dan
McCafferty v letošním květnu. S potěšením tuto zprávu přijímají
především Pražané, kteří mohou být u toho. Představitel nejúspěšnějších rockových balad, jako jsou Love Hurts, Dream On a další, se totiž rozhodl, že jim svůj repertoár představí v akustické
podobě.
Producenta a skladatele Karla Maříka ovšem pověřil nelehkým
úkolem. Svůj pražský akustický koncert podmínil tím, že se musí
odehrát v nějakém tradičním hudebním sále, který dýchá intimitou a musejí ho doprovázet přední čeští muzikanti. Když Dana
McCaffertyho seznámil s prostory Malostranské besedy a hudebníky, bez váhání kývnul!
A termín? 25. května.
nazarethdirect.co.uk

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské náměstí 21
118 00 Praha 1
www.malostranska-beseda.cz
info@malostranska-beseda.cz
klub otevřen · club open
19.00–02.30 · 7 pm–2:30 am
Vstupenky · Tickets
(+420) 257 409 123
pokladna@malostranska-beseda.cz
www.ticketstream.cz

mediální
Partneři

Partneři

Pokladna · Box Office
po–so · mon–sat
17.00–21.00 · 5 pm–9 pm
ne · sun
17.00–20.00 · 5 pm–8 pm
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