LEDEN
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

january

Dámy a pánové, přátelé, kamarádi,
hned do začátku nového roku 2012 vám přeji vše nejlepší. Ať se
vám vše daří, ať jste spokojeni, zdraví a máte chuť na vše, co vás
těší… třeba zajít k nám.
Nadcházející rok odstartujeme (stejně jako loni) ve společnosti
Originálního pražského synkopického orchestru. Pokud byste ale neradi
vstupovali do nového roku v poklidném tempu amerického jazzu,
máme tu pro vás Bílou nemoc, Krausberry, Blues Session či Romana
Dragouna.
Po čase opět přivítáme zahraniční hosty — dorazí americká kapela New York Junk & Dead Beat Poets a na společný koncert s Philem
Shoenfeltem a Pavlem Cinglem se osobně moc teším. Stejně tak mám
radost z domluveného koncertu s anglickými The Miserable Rich.
Honza Dědek si v pořadu 7 pádů na pohovku pozve moderátora Karla Šípa, režiséra a herce Jakuba Koháka a… možná přijde i kouzelník. Příznivce swingu potěší vystoupení Ondřeje Havelky a Melody
Makers, které slibuje Nejlepší kusy z repertoiru. Robert Křesťan s kapelou Druhá tráva představí nové cd Marcipán z Toleda, již sedmý večírek z řady Olympic Retro bude věnován deskám Kanagom a Bigbít
z let 1985–6 a nebude chybět ani Čechomor, který v Besedě pokřtí
singl vítězných písní soutěže Přines hit.
Na viděnou v Malostranské besedě!

1

neděle / sunday
Originální pražský
	synkopický orchestr
americký jazz & blues 20. let

2

pondělí / monday
Pocta Edith Piaf:
	M. Balejová, L. Švormová, J. Hošek
šanson

3

19.00 / 7 pm
200 kč / czk
19.30 / 7:30 pm
180 kč / czk

úterý / tuesday
Bílá nemoc
host: Blues Jade
rock

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
Folkový večer s kapelou Devítka
folk

20.30 / 8:30 pm

čtvrtek / thursday
Střídmí klusáci v kulisách višní
pop-folk

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Krausberry
blues-rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
	Racoon’s + Los Culos
reggae

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
	Roman Dragoun & His Angels
rock-funk

20.30 / 8:30 pm
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pondělí / monday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
úterý / tuesday
Blues Session
blues

150 kč / czk

150 kč / czk

150 kč / czk

180 kč / czk

100 kč / czk

150 kč / czk
20.00 / 8 pm
250 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
150 kč / czk

klub zadán / private event

čtvrtek / thursday
	Phil Shoenfelt
& Southern Cross (uk / cz) +
	New York Junk
& Dead Beat Poets (usa)
alternative, gothic, indie

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Amundsen karneval:
	Freewalkers
funk

20.30 / 8:30 pm

13

14
15

sobota / saturday
Iglú
funk, latina, ska

neděle / sunday
Divadelní spolek la’my:
Dva ubohý Rumuni, co uměj posky +
	Martin Písařík & Akustik
divadelní & hudební představení

16
17

pondělí / monday
Mládí nevyprchej aneb…
talk show

úterý / tuesday
	Žalman & hosté
folk

18
19

20
21
22

středa / wednesday
7 pádů Honzy Dědka
hosté: K. Šíp, J. Kohák a R. Nedvěd
talk show
čtvrtek / thursday
Ondřej Havelka & Melody Makers
nejlepší kusy z repertoiru
swing

24

29
30
31

150 kč / czk
20.00 / 8 pm
200 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
180 kč / czk
20.00 / 8 pm
190 kč / czk
20.00 / 8 pm
350 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

pondělí / monday
Robert Křesťan & Druhá tráva
bluegrass

středa / wednesday
	Potlach: Pacifik +
Štěpán & Matěj Rak
folk

28

19.00 / 7 pm

sobota / saturday
Mejl@ A SPAM + Dekolt
pop-alternative

25

27

150 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

úterý / tuesday
	The Miserable Rich (uk) +
	The Faint Smile
rock

26

150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Chamber Worcester
funk-pop

neděle / sunday
Muzikantské narozeniny
	Míry Barabáše
funk-rock

23

190 kč /czk

150 kč / czk

150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
300 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
200 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

čtvrtek / thursday
Lili Marlene
futuristický šanson

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Zrní
crossover-acoustic

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Dolly Bus Band
funk-pop

20.30 / 8:30 pm

120 kč / czk

150 kč / czk

150 kč / czk

klub zadán / private event
pondělí / monday
Čechomor
folk-rock

úterý / tuesday
	Olympic Retro VII.:
	Kanagom + Bigbít
rock

20.30 / 8:30 pm
290 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
350 kč / czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

klub.malostranska-beseda.cz
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19. 1. 2012 • 20.00
ondřej havelka

& melody makers

Ondřej Havelka & Melody Makers
čtvrtek • 19. 1. 2012 • 20.00 • swing • 350 kč

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se zabývají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od
počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým.
Pestrý repertoir zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrového
spektra, sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. Stylizace koncertního show
sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče.
www.melodymakers.cz
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23. 1. 2012 • 20.30
Robert Křesťan

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Robert Křesťan & Druhá tráva
pondělí • 23. 1. 2012 • 20.30 • bluegrass • 300 kč

& druhá tráva
Robert Křesťan — uznávaný skladatel, textař, básník a osobitý zpěvák, ale také hráč na banjo, kytaru a mandolínu.
Již na gymnáziu založil skupinu Trapeři, ve které hrál na banjo
(a kde se potkal se svým současným spoluhráčem Petrem Surým).
První větší úspěchy slavil s brněnskými Poutníky, kteří se jeho
příchodem dostali na špičku českého bluegrassu osmdesátých let.
Skladby jako Panenka či Podobenství o náramcích ze supraphonského alba Poutníci (1987) zlidověly a Robert Křesťan se stal držitelem
tří autorských cen festivalu Porta.
Po svém odchodu společně s Lubošem Malinou založil Druhou trávu,
se kterou následně vydal řadu kritikou i publikem ceněných alb
nejen v česku, ale i v usa, kam se každoročně vydává na koncertní
turné.
V anketě Bluegassové asociace byl několikrát zvolen jako Zpěvák
roku. V posledních letech se Robert Křesťan také profiluje jako
překladatel americké prózy (W. Eastlake, J. Harrison, N. Mailer).
www.druhatrava.cz

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
17.00–21.00 / 5 pm–9 pm
ne / sun
17.00–20.00 / 5 pm–8 pm

klub.malostranska-beseda.cz

