Červen
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

june

Když jsem začal psát toto úvodní slovo, byla sibiřská zima.
Dnes je opět vytoužené léto a ač je v teplých měsících vždy ke
kultuře v uzavřeném prostoru dál, veřím, že se v Besedě potkáme i v červnu a užijeme si vše, co jsme pro Vás připravili.
1.—9. června Vás čeká divadelní Fringe Festival Praha, který se letos
odehraje po celé Malé Straně a Malostranská beseda bude jedním
z jeho z hlavních stanů. Krom stálic mb jako je Barování, Tančírna
pro starší a mírně pokročilé, Potlach, opso, Ivan Hlas Trio či 7 pádů
Honzy Dědka se v červnu představí „novinky“ Gospel Limited, milo,
Kočka v láhvi, Nasycen s Iljou Kučerou ml., Věra Nerušilová s uskupením nigun či country-punková formace Poletíme?
Po půlroce opět přivítáme 5P Luboše Pospíšila, nový projekt představí Marek Hlavica, který se pustil do příjemné fúze Voice & Toys:
Ladies First. Na dlouhou dobu poslední pražský koncert u nás odehraje Jananas v čele s Janou Infeldovou. Speciálem bude po dvou
letech letní akustický koncert tria Prokop–Andršt–Hrubý.
Křty Besedě sluší a nebudou chybět ani v červnu. Jako první projde křtem cd Poztrácené nitě Jakuba Nohy a jeho bandu. Zaswingovat a pokřtít přijde nestárnoucí Richard Adam a čerstvou novinku
na které se podíleli Steve Walsh, Doug Yowell (mj. Suzanne Vega)
a Richard Hammond (mj. Erasure), představí Eliška Ptáčková.
Těšíme se na Vás!
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pátek–neděle · friday–sunday
EIDOLON
fringe festival praha 2012

17.45 · 5:45 pm

pátek–neděle · friday–sunday
LIDSKÝ JUKEBOX
fringe festival praha 2012

19.15 · 7:15 pm

pátek–pondělí · friday–monday
PIANODIVALICOUS!
fringe festival praha 2012

20.45 · 8:45 pm

pátek–pondělí · friday–monday
HOLKA NARUBY
fringe festival praha 2012

22.15 · 10:15 pm

neděle · sunday
FRINGE NEDĚLe
fringe festival praha 2012
pondělí–úterý · monday–tuesday
EIDOLON
fringe festival praha 2012

12

14
15
16
17

150 kč · czk

150 kč · czk
14.00 · 2 pm
zdarma · free
19.15 · 7.15 pm
150 kč · czk
22.15 · 10:15 pm

úterý–sobota · tuesday–saturday
HOLKA NARUBY
fringe festival praha 2012

20.45 · 8:45 pm

středa–sobota · wednesday–saturday
PIANODIVALICOUS!
fringe festival praha 2012

19.15 · 7:15 pm

pátek–sobota · friday–saturday
LIDSKÝ JUKEBOX
fringe festival praha 2012

Iva Marešová & 999
folk-rock
pondělí · monday
Jakub Noha — křest CD!
folk-rock

úterý · tuesday
	Gospel Limited
gospel
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150 kč · czk

úterý– čtvrtek · tuesday–thursday
OPOVAŽ SE!
fringe festival praha 2012

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

11

150 kč · czk

150 kč · czk

150 kč · czk

150 kč · czk
22.15 · 10:15 pm
150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
150 kč · czk
21.00 · 9 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
120 –150 kč · czk

středa · wednesday
20.00 · 8 pm
7 pádů Honzy Dědka
hosté: M. Suchánek, MUDr. L. Zámečník a N. Moravcová
talk show
190 kč · czk
čtvrtek · thursday
Milo + Jan Lacina & Kočka v láhvi
host: Pražský ukulele band (P. U. B.)
vaše oblíbené hudební skupiny

150 kč · czk

pátek · friday
Nasycen
rock

150 kč · czk

sobota · saturday
Richard Adam — křest CD!
swing

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

21.00 · 9 pm

21.00 · 9 pm

18.00 · 6 pm
zadáno · private
15.00 · 3 pm
zdarma · free

	Věra Nerušilová & NIGUN
židovské písně

20.00 · 8 pm
150 kč · czk

pondělí · monday
Ivan Hlas Trio
folk-blues

21.00 · 9 pm

18
19

úterý · tuesday
	Luboš Pospíšil & 5P
folk-rock

20
21

22
23

středa · wednesday
Jananas
hard -folk
čtvrtek · thursday
Piosenki & Václav Koubek
& Dáša Voňková-Andrtová
& Svetlo svieť (sk)
klubová noc
united islands české spořitelny
pátek · friday
Freewalkers
funk

sobota · saturday
	Divadelní spolek La’My:
Centrifuga hadr
divadelní představení
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neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1
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pondělí · monday
Benefiční Barování
	se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
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úterý · tuesday
	Voice & Toys: Ladies First
jaz zsou leth nob lues

27

28
29
30

středa · wednesday
Potlach: Pacifik + Miki Ryvola
& Béďa Šedifka Röhrich
rock
čtvrtek · thursday
Prokop–Andršt–Hrubý
akustický rock
pátek · friday
Eliška Ptáčková — křest CD!
folk

170 kč · czk
21.00 · 9 pm
190 kč · czk
21.00 · 9 pm
150 kč · czk
21.00 · 9 pm

zdarma · free
21.00 · 9 pm
150 kč · czk
19.00 · 7 pm
150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
500 kč · czk
21.00 · 9 pm
150 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
350 kč · czk
20.00 · 8 pm
180 kč · czk

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

www.malostranska-beseda.cz
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MILO
+ Jan Lacina & Kočka v láhvi
host: Pražský ukulele band (p. u. b.)

14. 6. 2012 · 21.00
milo + jan lacina & kočka v láhvi + p. u. b.
čtvrtek · 14. 6. 2012 · 21.00 | vaše oblíbené hud. skupiny | 150 kč

V přehršli předletních okací snad by nemělo zapadnout půvabné
romanticko bluesové spojení významného dejvického performera
Jana Laciny, který po letech hledání našel kočku a tuto se mu podařilo umístit do láhve. Jímavý nářek uvězněného zvířete jistě potěší
nejen milovníky environmentalistických projektů.
Tuzemská hudební periodika se o hudební skupině milo nezmiňují, nicméně milovníci pokleslých žánrů funky, rock’n’rollu a renesančního pojetí hry na loutnu a citeru si jistě přijdou na své. V popředí pomyslného alegorického vozu plného chytlavých melodií
a vkusné zábavy stojí kpt. Eglebi, jenž se rytmicky pohupuje a se
světáckým úsměvem na ošlehané tváři elegantně provází kulturním programem. Ač jeho minulost je zcela zahalena tajemstvím,
Eglebiho nezapomenutelný projev získal si srdce nejednoho
posluchače. Deklamace vlastních textů v rodném jazyce, doprovázená autorskými melodiemi, slibuje kulturně-estetický zážitek
s přesahem do sfér orientální mystiky.
Harmonický oblouk vrcholného estetického účinu Vašich oblíbených hudebních skupin doplní speciální host večera: Pražský
ukulele band (P. U. B.).
milo.cz

eme
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28. 6. 2012 · 20.30

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Prokop–Andršt–Hrubý
čtvrtek · 28. 6. 2012 · 20.30 | akustický rock | 350 kč

Prokop–hrubý–andršt

Koncert tria lídra kapely Framus Michala Prokopa, nadžánrového
kytaristy Luboše Andršta a neméně všestranného houslisty Jana
Hrubého. Pro všechny, kteří o hudbě něco vědí, je přichystaný
skvělý muzikantský zážitek.
Soubor vznikl v roce 1987 a k jeho zvuku a stylu přispěli všichni
členové stejným dílem. Písničkový základ je rozšířen Andrštovými
zkušenostmi s blues a jazz-rockem i osobitou hrou Jana Hrubého
na elektrifikované housle. Ve společné produkci tak vzniká i řada
volných instrumentálních ploch. Kapela hraje v dobré formě, koncert má příjemnou civilní atmosféru i zvuk a je z něho cítit radost
z bezstarostného muzicírování bez exhibice. Fanoušek si zkrátka
může říci, že vše je tak, jak má být.
michalprokop.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

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

WWW.malostranska-beseda.cz

