Listopad
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

november

Když nedávno na koncertě tria Skoumal–Nejezchleba–Kovács
řekl Olin Nejezchleba, že se vánoční dárek v podobě cd bude
hodit, neboť Vánoce jsou za dveřmi, nechtělo se mi věřit. On
to totiž říká i v létě. Ale tentokrát měl pravdu, jsme krok od
vánočních svátků.
Listopad přináší „klasiky“ i novinky, premiéry i křty, jichž bude
požehnaně. Oblíbené rockové večírky zajistí Krausberry, Maria
Scare (křest nové desky), Mefisto (křest knihy), Vladimír Merta,
který oprášil rockovou Dobrou úrodu (a také pokřtí nové album),
Medvěd 009, The Cell (oslava 10. výročí).
Nechybí ani mlaďoši: Olats Otesoc a jejich nepravidelná tančírna,
kapela Hm…, Calm Season nebo Marimba Mama (poslední dva jmenovaní u nás také pokřtí desku). A dále Visual Manual (novinka, ve
které mladí umělci představí své nápady).
V listopadu se vrací Šansonovinky – večer písní dvojice Hapka–Horáček, opět přijde Jan Spálený, Petar Introvič a Bluesberry, Lili Marlene, Barování se Sandrou Novákovou (tentokrát za asistence kamer)
a trampský Potlach s Pacifikem a Tony Linhartem. Specialitou bude
společný koncert americké písničkářky Suzanne Vega s kapelou Čechomor. Druhým speciálním hostem bude slovenský zpěvák Peter
Lipa, který v Besedě představí svou novou desku Lipa 68.
Těšte se! My se těšíme na Vás!
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čtvrtek · thursday
Werichova Kampa:
	A na hrušce sedí diktátor
divadelní představení
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20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Maria scare — křest alba!
rock

20.30 · 8:30 pm

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

15.00 · 3 pm

Politický kabaret Blonďatá bestie
divadelní představení

150 kč · czk

zdarma · free
22.00 · 10 pm
199 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
Suzanne Vega (usa)
& Čechomor

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
	The Cell — 10. výročí kapely!
host: Wild Boars (it)
jižanský rock

9

pátek · friday
Baroque Jazz Special:
J. Hlaváč, F. Slováček Jr.,
	V. Grokhovskij Jr. a hosté
iv. mezinárodní hudební festival
e. nápravníka 2012

12

180 kč · czk

pondělí · monday
Mefisto — koncert + křest knihy!
rock

8
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zadáno · private

pátek · friday
Krausberry
rock

středa · wednesday
	Vladimír Merta A Dobrá úroda
křest alba!
rock

10

20.00 · 8 pm

250 kč · czk

990 kč · czk
20.00 · 8 pm
190 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.00 · 8 pm

220 kč · czk

sobota · saturday
4. Malostranský candrbál
letos ve stylu let šedesátých

20.00 · 8 pm

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

15.00 · 3 pm

Lili Marlene
futuristický šanson

pondělí · monday
	Tančírna s Olats Otesoc
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zdarma · free
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
80 –150 kč · czk

úterý · tuesday
	Peter Lipa Band (sk)
jazz & blues

20.30 · 8:30 pm
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středa · wednesday
	Hm…
folk, šanson, garage, jazz, šraml

20.30 · 8:30 pm
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čtvrtek · thursday
	Medvěd 009
rock

20.30 · 8:30 pm
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sobota · saturday
Bluesberry
blues

20.30 · 8:30 pm

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

pondělí · monday
Jan Spálený & ASPM
jazz & blues

24

pátek · friday
Takin’ off
funk

sobota · saturday
Divadelní spolek La’My:
	Lásky George Washingtona
divadelní představení
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neděle · sunday
Taneční odpoledne
pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1
Petr Rímský — křest alba!
kmotři: M. Kovářík, Stráníci a M. Ošanec,
J. Dobiáš a J. Spálený

pondělí · monday
	Calm Season — křest alba!
alternative-acoustic

27
28

150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
180 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

190 kč · czk
20.00 · 8 pm
40 –60 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.00 · 8 pm
80 –150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
120 kč · czk

klub zadán · private event

středa · wednesday
	Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
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čtvrtek · thursday
	Potlach: Pacifik + Chudinkové
uvádí Tony Linhart

30

140 kč · czk

klub zadán · private event

čtvrtek · thursday
	Visual Manual
12. v ydání visual manuálu

23

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
	Šansonovinky —
večer písní P. Hapky & M. Horáčka
účinkují: P. Hřebíčková, V. Nerušilová,
O. Ruml, F. Segrado

21
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150 kč · czk

pátek · friday
Marimba Mama — křest alba!
latin, reggae, afro -beat

Werichova Kampa:
	A na hrušce sedí diktátor
divadelní představení

19

350 kč · czk

20.00 · 8 pm
250 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk

klub zadán · private event
Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz
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ručuj
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PETER LIPA band

peter lipa band (sk)
úterý · 13. 11. 2012 · 20.30 | jazz & blues | 350 kč

13. 11. 2012 · 20.30
Peter Lipa je najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény.
Vytvoril osobitý vokálny prejav s dôrazom na text. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues. Využíva výhodu spevákov, ktorí
okrem hudobného materiálu, teda tónov, harmónie a rytmu, môžu
publikum osloviť aj textom. Ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe slovenčinu. Vychádza z rytmických možností
textu a prenáša ich do hudobného prejavu. V jeho repertoári nájdeme tradicionály, štandardy z oblasti swingu a moderného jazzu.
Peter Lipa, renomovaný slovenský jazzový a bluesový umelec, vydal
v máji nový autorský album, ktorý nesie názov Lipa 68. Nová nahrávka prichádza na trh po siedmych rokoch od poslednej úspešnej
platinovej „rádovej“ Lipa spieva Lasicu. Peter Lipa si tentokrát prizval k produkcii syna Petra Lipu ml. a Ľubora „Umelca“ Priehradníka.
Výsledkom je zaujímavý, až ľahko multižánrový pesničkový album,
kde spoločným menovateľom je samozrejme spev Petra Lipu a jeho
jazzbluesové hudobné cítenie. Vďaka producentom a chuti Petra
Lipu experimentovať, pristupovať k hudbe z rôznych uhlov, získal
album moderný a príjemný zvuk.
peterlipa.com
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ručuj
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ŠANSONOVINKY

Večer písní P. Hapky & M. Horáčka

Šansonovinky — večer písní p. hapky & m. Horáčka
úterý · 20. 11. 2012 · 20.30 | 190 kč

20. 11. 2012 · 20.30
Máte rádi pány Hapku a Horáčka? Tak si přijďte do krásného prostředí Malostranské besedy poslechnout jejich písně v podání
herců a zpěváků z lyrikálu Kudykam.
Zazní nejen šansony a písně z Kudykamu, ale i oblíbené filmové
písně a také písně, které jste možná ještě neslyšeli. Zpěváky Petru Hřebíčkovou, Věru Nerušilovou, Ondřeje Rumla a Františka Segrada
doprovodí kvartet profesionálních hudebníků v obsazení klavír,
saxofon, kontrabas, bicí.
Večerem bude provázet klavírista Václav Tobrman.

Jára Cimrman
v Malostranské besedě

Začátkem října tomu bylo 45 let, co se v Malostranském besedě
v Praze poprvé představilo Divadlo Járy Cimrmana.

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Stopy fiktivního českého génia, vynálezce, cestovatele a vlastence
v tomto prostoru mapuje stálá expozice, kterou otevřeli protagonisté této scény. Relikvie, vystavené v uplynulých letech v suterénu rozhledny na Petříně, jsou instalovány ve všech prostorách
tohoto objektu.

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

Pokladna · Box Office
po–so · mon–sat
ne · sun		

17.00–21.00 · 5 pm–9 pm
17.00–20.00 · 5 pm–8 pm

