duben
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

april

Březen je za námi a není nic příjemnějšího než vyprodat sál ve
čtyřech dnech. Radůza prostě zabodovala a pevně věříme, že
záznam z jejích koncertů bude k „pokoukání“. Na co se ale můžeme těšit v dubnu?
Tak především u nás tentokrát na svém věčně vyprodaném a našlapaném Barování oslaví Sandra Nováková narozeniny!
Z Plzně dorazí Mersi s Děda Mládek Illegal Bandem a pokřtí u nás
nový singl. Krausberry, ač patří mezi klasiku, dorazí opět po zdravotních potížích Martina Krause a veříme, že v plné síle. Po třech
měsících se staví Olin Nejezchleba a Ondřej Konrád s partou Blues
Session, Martin Procházka s Freewalkers, Znouzectnost, Jan Burian
s Kulturní ozdravovnou, Ivan Hlas...
Specialitami v dubnovém programu budou projekt Neruda v čele
s Romanem Holým a Matějem Ruppertem, Xavi Baumaxa, kapela Hi-fi
bude natáčet live dvd, vzácně vystoupí Zuby nehty a navíc proběhne křest dvou cd Vladimíra Merty a Jana Hrubého — Struny ve větru
a Včerejší vydání.
Duben zakončíme Čarodějnicemi! Letos s ohnivou sílou kapely
The Colorblinds s kapelníkem Adamem Mišíkem — synem Vladimíra
Mišíka.
Na viděnou v Besedě.
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neděle · sunday
Martin Trnavský:
	Kolega Mela Gibsona
představení divadelního spolku frída
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pondělí · monday
Mezinárodní konzervatoř uvádí:
All you need is… Satisfaction
koncert oddělení populárního zpěvu
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18

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
Děda Mládek Illegal Band
křest singlu!
gangsta dixie

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
krausberry
rock

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Esence
pop-rock

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
Blues Session
blues-rock
středa · wednesday
7 pádů Honzy Dědka
hosté: M. Písařík, M. Cais a M. Absolonová
talk show

20

150 kč · czk

150 kč · czk

150 kč ·czk

180 kč · czk

150 kč · czk
19.00 · 7 pm

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

čtvrtek · thursday
Znouzecnost
punk

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
Freewalkers
funk

20.30 · 8:30 pm

120 kč · czk

150 kč · czk

klub zadán · private event
neděle · sunday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek

20.00 · 8 pm
250 kč · czk

pondělí · monday
Ivan Hlas Trio
folk-blues

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
Neruda (Holý, Ruppert, Martinek,
Škarohlíd, Janáček, Dvořáček)
rock

20.30 · 8:30 pm

středa · wednesday
	Vobezdud + Zuby nehty
alternative

19

zdarma · free

středa · wednesday
Folkový večer skupiny Devítka
folk

pondělí · monday
Vyklouband +
	Ponožky pana Semtamťuka
rock-alternative

12

18.00 · 6 pm

20.30 · 8:30 pm

9

11

200 kč · czk

úterý · tuesday
Bílá nemoc
rock

neděle · sunday
Divadelní spolek la’my:
	Dva ubohý Rumuni, co uměj polsky +
Zevláky
divadelní & hudební představení

10

19.00 · 7 pm

čtvrtek · thursday
Burianova kulturní ozdravovna
folk

170 kč · czk

200 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
120 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk

pátek · friday
Schrödingerova kočka +
	Koma
křest CD!
alternative

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
	Letouni Soumraku – Blues Band
blues

20.30 · 8:30 pm

21

22
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24

neděle · sunday
Martina Trchová Trio
folk
pondělí · monday
Absolventský koncert
jazz

úterý · tuesday
	Olympic retro X.:
	Karavana + Dám si tě klonovat
rock
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středa · wednesday
	Potlach: Pacifik +
	Paběrky Marko Čermáka
úvádí Tony Linhart
folk

26
27
28

čtvrtek · thursday
Xavier Baumaxa
acoustic- crossover
pátek · friday
Hi-fi
natáčení live DVD!
freetek jazz

sobota · saturday
	Lili Marlene
futuristický šanson

29

30

neděle · sunday
Vladimír Merta & Jan Hrubý
křest 2 CD!
hosté: Doubravánek, Ondřej Fencl a další
folk-rock

pondělí · monday
Čarodějnice v Besedě:
	The Colorblinds
pop-rock

100 kč · czk

150 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk
20.00 · 8 pm
zdarma · free
20.30 · 8:30 pm
350 kč · czk
20.00 · 8 pm

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150–200 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
120 kč · czk
19.30 · 7:30 pm

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
100 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz

křest

u!

singl

Děda Mládek illegal band
čtvrtek · 5. 4. 2012 · 20.30 | gangsta dixie | 150 kč

Děda mládek
illegal band
5. 4. 2012 · 20.30
Děda Mládek Illegal Band je plzeňská kapela, která svou dráhu nastartovala povedenými kousky muzikanta Ivana Mládka. Jejich
koncerty jsou nabité energií, která sálá z lídra kapely Mersího.
Mersí přes hodinu dokáže poskakovat, mlátit do činelu, křičet,
zpívat… a to je srdcař!
Už někdy v polovině devadesátých let se současný zpěvák Mersí
a baskytarista Zdeněk Podskalský na jednom mejdanu po koncertě
shodli na společné lásce k nestárnoucím písničkám Ivana Mládka.
Dohodli se, že by nebylo špatné si je občas zahrát, jen tak pro
pobavení.
Myšlenka se naplnila někdy na jaře 1998 v plzeňském pubu U Mazaného králíčka… Stylově oblečený chlapík tam napodoboval Elvise Presleyho, za přihlížení Mersího a Marka Jedličky. Druhý jmenovaný mu sebral kytaru a začal hrát jedinou písničku od Mládka,
co uměl zahrát, a Mersí do toho začal zpívat. Tak vznikla kapela
Děda Mládek Illegal Band.
www.dedamladek.cz

dopo

ručuj

eme

17. 4. 2012 · 20.30

neruda

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Neruda
úterý · 17. 4. 2012 · 20.30 | rock | 200 kč

(Holý, ruppert, martinek, škarohlíd, janáček, dvořáček)

Hřmotné, podladěné, syrové rockové kytary, tepající basy, ostré
texty v češtině a rytmus, který nedá vydechnout. A někde mezi
tím vším ladně plynoucí soulový hlas Matěje Rupperta. Tak zní
nový společný projekt, který producent a skladatel Roman Holý
a zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert nazvali Neruda.
Výbušná hudba bez klávesových a elektronických prvků vás dostane změtí hypnotických kytarových riffů ne nepodobných některým projevům klasiky českého undergroundu nebo nové vlny.
Přímočaré a volnomyšlenkářské texty možná pobouří slabší povahy, ale rozhodně mají svou poetiku a pravdivost.
Základní sestavu tvoří autor hudby Roman Holý, zpěvák Matěj
Ruppert, kytaristé Lukáš Martinek a Petr Škarohlíd, basista Frederik
Janáček a bubeník Miloš Dvořáček.
bandzone.cz/neruda

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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