BŘezen
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

march

My čekali jaro, a zatím přišel mráz… :)
Snažil jsem se začít jinak, ale nešlo to. Promiňte. Prostě jsem
se těšil na březen, že se definitivně oteplí, zima nedorazí a my
budeme užívat vše, co je s jarem spojeno. Nejvíce pak výjezdy
za kulturou. A že bude v březnu za čím.
Březen je od začátku naplněn. Čeká nás 2. narozeninový mejdan
a popřát Besedě do dalších let přijde Vláďa Mišík, Ivan Hlas Trio,
Luboš Pospíšil, Špuntkvaně či Karel Holas a Franta Černý z Čechomoru.
Ve dnech následujících se můžete těšit na Krausberry, Bílou nemoc,
Schodiště s novým cd, Olympic s předposledním retro večírkem,
Tonyu Graves, Tančírnu s Olats Otesoc nebo Ty Syčáky společně se
slánskými Kujoony.
Kulaté narozeniny u nás tentokrát oslaví Honza Dědek. Jeho 7 pádů
bude patřit sedmi hostům! Slavnostně naladěn bude i Pavel Žalman Lohonka se svým zcela novým Spolem. A samozřejmě nemůže chybět ani speciál k Mezinárodnímu dnu žen, tentokrát s Tonym
Škráškem a jeho Rock’n’Roll Gangem.
A pokud jste ještě v Besedě nepotkali Kolegu Mela Gibsona, Bratry
Ebeny nebo Radůzu, doražte. Třetí jmenovaná u nás stráví hned
čtyři dny a nahraje v Besedě živé cd & dvd.
Těšíme se — na ně i na Vás!
Na viděnou v Besedě.
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čtvrtek · thursday
2. narozeninový mejdan:
Špuntkvaně, Ivan Hlas Trio, Luboš
Pospíšil, Vladimíř Mišík, Jan Burian,
	Karel Holas a Karel Černý
uvádí Ondřej Konrád
v ýročí malostranské besedy

2
3
4
5

6

pátek · friday
Krausberry
blues-rock
sobota · saturday
1. WELLNESS PLES
česká asociace wellness
neděle · sunday
Lignit
folk
pondělí · monday
Hm…
folk-fusion

úterý · tuesday
	Bílá nemoc
rock
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středa · wednesday
Schodiště
křest CD!
rock

čtvrtek · thursday
	Mezinárodní den žen:
	Tony Škrášek & Rock’n’Roll gang
rock’n’roll
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neděle · sunday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
pondělí · monday
Jan Spálený & ASPM
jazz & blues

120 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
20.30 · 8:30 pm
150 kč ·czk

450 kč · czk

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

čtvrtek · thursday
Lili Marlene
futuristický šanson

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
t4
rock

20.30 · 8:30 pm

pondělí · monday
Originální pražský
	synkopický orchestr
americký jazz & blues 20. let
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úterý · tuesday
	Žalman & Spol.
folk
středa · wednesday
Ilona Csáková
hosté: Petr Kolář a Roman Horký
pop
čtvrtek · thursday
Tančírna s Olats Otesoc
tančírna
pátek · friday
Ty Syčáci + Kujooni
alternative-big-beat

sobota · saturday
	Tonya Graves	
inteligentní pop
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20.00 · 8 pm

středa · wednesday
20.30 · 8:30 pm
7 pádů Honzy Dědka
hosté: D. Koller, M. Hrůza, M. Malátný, M. Issová,
A. Kerestešová, L. Janáčková a I. Dvořák
talk show
270 kč · czk
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500 kč · czk

20.30 · 8:30 pm

neděle · sunday
Martin Trnavský:
	Kolega Mela Gibsona
představení divadelního spolku frída
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20.00 · 8 pm

sobota · saturday
Wrgha Powu Orchestra
křest CD!
jazz-alternative
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180 kč · czk

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Svátek sv. Patrika:
	Bran
world music-folk
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250 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
Bratři Ebenové
folk

úterý · tuesday
	Eva Dvořáková
křest CD!
folk

14

20.30 · 8:30 pm

120 kč · czk

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
19.00 · 7 pm
200 kč · czk
20.00 · 8 pm
200 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
180 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
220 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
60–120 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
220–250 kč · czk

zavřeno · closed
pondělí · monday
Radůza
natáčení live CD & DVD!
folk-alternative

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
	Radůza
natáčení live CD & DVD!
folk-alternative

20.30 · 8:30 pm
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středa · wednesday
	Radůza
natáčení live CD & DVD!
folk-alternative

20.30 · 8:30 pm
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čtvrtek · thursday
	Radůza
natáčení live CD & DVD!
folk-alternative

20.30 · 8:30 pm
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30
31

290 kč · czk

290 kč · czk

290 kč · czk

290 kč · czk

klub zadán · private event

sobota · saturday
	Olympic retro IX.:
	Dávno + Brejle
rock

20.30 · 8:30 pm
350 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz

dopo
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Hm…
Hm…
pondělí · 5. 3. 2012 · 20.30 | folk-fusion | 150 kč

5. 3. 2012 · 20.30
Čtyřčlenná skupina s dynamickým rozpětím pianissimo až forte
fortissimo. Folk, rap, šanson, garage, jazz, šraml…

Hravá hudba, zhudebněná poezie G. Apollinaira, F. Gellnera, P.
Kotouše, V. Kremličky, J. Nerudy, J. Ortena, J. A. Rimbauda, A. Sovy,
J. Seiferta, F. Šrámka, J. Wolkera, J. Zábrany…
„Počátky Hm… jsou nejasné a my osobně si je nepamatujeme. Říká se, že
první koncert byl v roce 1994 v červenci v kulturní mecce Olbramově
u Stříbra. Což by odpovídalo teorii, že nás na skautském táboře v blízkém
údolí potoka Kosáče nabádal Markův rádce Líba, ať něco secvičíme. První
aktivní zkoušky tedy musely být už v následující zimě roku 1994. V té době
skončil Viktor studium na čvut, začal chodit na famu, a Marek chodil
na gymnázium Arabská. Jméno Hm… vymyslel Marek a poprvé jsme ho
uvedli na pozvánkách na náš třetí koncert v sále u Piškota na Hanspaulce
10. února 1995.“
www.skupina.hm
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18. 3. 2012 · 19.00
Martin Trnavský:

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Martin Trnavský: Kolega Mela Gibsona
neděle · 18. 3. 2012 · 19.00 | představení div. sp. frída | 200 kč

Kolega Mela Gibsona

Úspešná monodráma poľského dramatika a divadelníka Toma
Jachymeka je spoveďou kedysi úspešného — dnes dávno zabudnutého herca oblastného divadla. Po neúspešnom pokuse vykradnúť zo zúfalstva banku sa tragéd spovedá poručíkovi polície,
ale prihovára sa tak vlastne samotným divákom. Najkrajšie roky
v divadle strávil s hrou Cyrano z Bergeracu. Úloha Cyrana stala sa
mu osudom a prekliatím. Vyniesla ho na pomyselný vrchol, avšak
len v rozmere malej regionálnej slávy. Tej podľahol a užíval si ju —
až kým ho z divadla po stiahnutí titulu neprepustili. Odvtedy sa
snažil márne si získať prácu. Jeho spomienky sú však plné humoru,
ale aj kruto pravdivých poznaní o ľudskej povahe, ktorá je často
krát zákerná a prekvapivo škodoradostná. Cyrano — Herec bojuje
o dôstojnosť, ale je to boj aj s vlastnou naivitu a často krát až
hlúposťou. Je stelesnením malého človeka, túžiace aspoň raz sa
dotknúť hviezd. Alebo si v lietadle len tak podebatovať s kolegom
Melom Gibsonom.
Divadelní spolek Frída so súhlasom autora pripravil túto monodrámu priamo na telo protagonistovi Martinovi Trnavskému. Text bol
aktualizovaný a prenesený do českých reálií. S pesničkami a tanečnými kreáciami je skvelým zážitkom s prekvapivou pointou.
scénář: Tomasz Jachymek, režie: Jakub Nvota, hudba: Kamil Mikulčík,
scéna a kostýmy: Diana Strauszová, v hlavní roli: Martin Trnavský
www.frida.cz/frida-repertoir/kolega-mela-gibsona/

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
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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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