únor
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

february
Dámy a pánové, přátelé, kamarádi,
únorových dvacet devět dnů přinese dvě výročí kapel, jedny
narozeniny, jeden křest desky a dokonce i jeden karneval. Ale
jinak samozřejmě spoustu kvalitní muziky v Malostranské besedě!

Některá jména jsou na besedním programu již klasikou a nebudou
chybět ani v únoru — Folkový večer kapely Devítka, Jan Spálený &
ASPM, Bílá nemoc, Ivan Hlas, Vladimír Mišík & ETC…, Lili Marlene
nebo Potlach s Pacifikem.
Něco tu není tak dlouho, ale patří k nám a jen tak nezmizí. Především talk show Barování se Sandrou Novákovou a 7 pádů Honzy
Dědka (s únorovými hosty herečkou Pavlou Tomicovou, hercem
a režisérem Ondřejem Sokolem a výtvarníkem Krištofem Kinterou).
Po osmé v řadě se ohlédne do minulosti skupina Olympic a zimní dny bezesporu prohřeje Luso-brazilský karneval, který se k nám
opět po roce vrací.
Prostor budou mít i interpreti, kteří do Besedy zavítají poprvé
(a pevně doufáme, že ne naposled) — představí se skupiny Cukr,
Pararingapatam, Marek Hlavica a jeho Voice & Toys, Philharmonic Jazz
Band, Herr U-Bahn, Hraczki, Hakka Muggies nebo Malá Bílá Vrána.
Věřte, že je na co se těšit!
Na viděnou v Malostranské besedě!
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středa / wednesday
Folkový večer s kapelou Devítka
folk

čtvrtek / thursday
	Vladimír Merta + Hromosvod
folk-rock
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4
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pátek / friday
Krausberry
blues-rock
sobota / saturday
Žlutý pes
narozeniny Ondřeje Hejmy
rock

9

pondělí / monday
Jan Spálený & ASPM
blues

středa / wednesday
7 pádů Honzy Dědka
hosté: P. Tomicová, O. Sokol a K. Kintera
talk show

čtvrtek / thursday
	Cukr
křest CD!
rock
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pondělí / monday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
úterý / tuesday
Jananas
hardcore-folk

čtvrtek / thursday
Jeff Biograf
35 let Biografu
rock
pátek / friday
Severská filmová zima:
Severský hudební mejdan
urban folk
sobota / saturday
Philharmonic Jazz Band
jazz
neděle / sunday
Bonsai č. 3 + Načas
folk
pondělí / monday
Ivan Hlas Trio
folk-blues

středa / wednesday
	Vladimír Mišík & Etc…
rock

25

27

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

150 kč / czk

120 kč / czk
19.00 / 7 pm

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

čtvrtek / thursday
Herr U-bahn + Hraczki
alternative-stoner rock

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Hakka Muggies
10 let kapely
host: Malá Bílá Vrána
world music / rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
	Lili Marlene
futuristický šanson

26

190 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

22

24

20.00 / 8 pm

sobota / saturday
Pararingapatam
full-energy rhy thmical orchestra

úterý / tuesday
	Luso-braZilský karneval
portugalské centrum praha

23

180 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
	Voice & Toys: Ladies First
jaz zsou leth nob lues

16

150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Kurtizány z 25. avenue
rock

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

13

150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm

klub zadán / private event

úterý / tuesday
	Bílá nemoc +
	Kočka v láhvi
rock

8

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Two Voices trio
crazy classic

120 kč / czk

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

pondělí / monday
Lístek
folk

20.30 / 8:30 pm

úterý / tuesday
	Olympic Retro VIII.:
	Když ti svítí zelená + Ó, jé
rock

20.30 / 8:30 pm

28
29

středa / wednesday
	Potlach: Pacifik +
	Vojta Kiďák Tomáško
uvádí Tony Linhart
folk

150 kč / czk

350 kč / czk
20.00 / 8 pm

150 kč / czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

klub.malostranska-beseda.cz
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14. 2. 2012 • 20.30

Jananas
Jananas
úterý • 14. 2. 2012 • 20.30 • hardcore-folk • 150 kč

Jananas je česká folková skupina, sama svůj styl označuje jako
hardcore-folk. Soubor tvoří zpěvačka Jana Infeldová, kytarista Jan
Vávra a baskytarista Jaromír Fulnek.
Kapela vznikla v roce 2005. První nahrávky vydala vlastním nákladem v letech 2006 a 2008, v roce 2010 pak vydala první profesionální album Jananas u vydavatelství Indies Scope Records. To bylo
kritiky velmi pozitivně přijato.
V roce 2009 získala skupina cenu Krtek, za album Jananas byla
nominována na cenu Anděl v kategorii folk & country. Koncertuje
samostatně a také na různých hudebních festivalech, např. Zahrada, Sázavafest, Prázdniny v Telči či Mezi ploty.
„Jejich hudba, to jsou silné a netuctové melodie, moderně znějící střídmé
akustické aranže a především vokál charismatické Jany Ivanovič-Infeldové.
Ta patří bezpochyby mezi nejvýraznější pěvecké talenty, co se na tuzemské
scéně za poslední dobu objevily.“
— www.i-legalne.cz
www.jananas.cz
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25. 2. 2012 • 20.30

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Lili Marlene
sobota • 25. 2. 2012 • 20.30 • futuristický šanson • 120 kč

Lili Marlene
Hudební skupina Lili Marlene je autorským projektem klávesisty
a kapelníka Martina Němce (Precedens), který by se snad dal nazvat
„futuristickým šansonem“. Seskupení vévodí expresivní alt zpěvačky Dáši Součkové, která mimo jiné slavila před časem úspěch
u publika i kritiky při koncertech v Argentině. Hudba a texty
Martina Němce se odehrávají na pomyslném průsečíku pouličních
balad začátku minulého století se současnými trendy elektroniky
a rocku.
„Lili Marlene je prapodivná ženská. A písnička Lili Marlene je prazvláštní
hit. Zpěvačka Marlene Dietrich (zajímavá shoda jmen) ji proslavila zejména v období kolem druhé světové války. Před ní i potom tu melodii s textem
o dívce čekající pod lucernou na svého chlapce, který narukoval na vojnu,
nazpívali desítky zpěváků. Zajímavé je, že si ji během války nejprve jaksi
přivlastnila armáda německá a o něco později pak zase armády spojenecké.
Zněla tedy paradoxně z obou stran „barikády“. To je hlavní důvod (kromě
toho, že je to krásná písnička) proč jsme se tak rozhodli pojmenovat náš hudební soubor. Lili Marlene je totiž tak hezky nezařaditelná… Je to trochu
Němka a taky trochu Američanka, je trochu smutná a poněkud veselá. (Při
práci na její coververzi jsme narazili na 24 verzí, od Franka Sinatry až po
Amandu Lear). Je to víc než písnička, je to prapodivná ženská! Tak trochu
pro každého a pro nikoho.“
— Martin Němec
www.lili-marlene.com

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

