huDební & DIVADelní klub

MAlosTrAnská beseDA

SLOvO DRAMATuRGA
marTin krÁĽoVskÝ

srPen · AuGusT
Druhá půle léta klepe na dveře Malostranské besedy, které jsou
vám i nadále otevřené. Za nimi vás čeká klimatizované útočiště v letním horku, případně přístřeší před deštěm, a jako vždy
porce skvělé hudby!
V srpnu pokračujeme na započaté vlně našich letních projektů.
projekt s klasickou hudbou se v červenci nádherně zavedl, a ačkoliv je v programu Malostranské besedy novinkou, už teď víme,
že je novinkou úspěšnou.
Druhým pokračujícím projektem je samozřejmě druhý ročník festivalu MLADOstranská beseda. Tentokrát na Vás během sedmi
večerů (v období od 2. do 30. srpna) čeká šestnáct kapel.
Celou letní „MlADostrandu“ završíme speciálem, jakýmsi festivalem ve festivalu: yAAh FEST 2012, který již druhým rokem
pořádáme společně s mladou českou kapelou The colorblinds, se
uskuteční 30. srpna, a chybět nebudou spřízněné formace, projekce, křest singlu a exkluzivní hosté.
A jistě nevynecháme tradiční koncerty našich oblíbených muzikantů. besedu rozezní ivan hlas, martin kraus a jeho krausberry,
Vladimír mišík & ČdG, Jan spálený, blues session…
Těšíme se na Vás!
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středa · wednesday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

čtvrtek · thursday
MlADost ranská beseda:
FRONTLiNE +
1ST ChOiCE
rock’n’roll / alt. rock

21.00 · 9 pm

dobrovolné · voluntary

pátek · friday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

klub zadán · private event
zavřeno · closed
pondělí · monday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

úterý · tuesday
MlADost ranská beseda:
viEWy SOuLS +
SuNNyFLOWER
alternative rock

21.00 · 9 pm

dobrovolné · voluntary

středa · wednesday
KRAuSBERRy
rock
čtvrtek · thursday
MlADost ranská beseda:
vEvÝvOJi! +
ŽÁDNEJ STRES
ska-punk

21.00 · 9 pm
180 kč · czk
21.00 · 9 pm

dobrovolné · voluntary

pátek · friday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

sobota · saturday
DřEvĚNÉ pyTLí v JuTOvÝCh uhLíCh +
ABiGAiL yABARRA
experimental-alternative / blues-rock

21.00 · 9 pm
100 kč · czk

zavřeno · closed
pondělí · monday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

úterý · tuesday
BLuES SESSiON
blues-rock

21.00 · 9 pm
150 kč · czk

středa · wednesday
JAN SpÁLENÝ & ASpM
blues
čtvrtek · thursday
MlADost ranská beseda:
SOuNDAy +
BOBBy FuCKER
jazz-rap / garage funk

21.00 · 9 pm
150 kč · czk
21.00 · 9 pm

dobrovolné · voluntary

pátek · friday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

zavřeno · closed
pondělí · monday
ivAN hLAS TRiO
folk-rock
úterý · tuesday
MlADost ranská beseda:
BEZpATyBOTy +
pRvNí–pOSLEDNí
folk-punk / indie rock

21.00 · 9 pm
170 kč · czk
21.00 · 9 pm

dobrovolné · voluntary

středa · wednesday
vLADiMíR MiŠíK & ČDG
acoustic rock
čtvrtek · thursday
vLADiMíR MiŠíK & ČDG
acoustic rock

21.00 · 9 pm
200 kč · czk
21.00 · 9 pm
200 kč · czk

pátek · friday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

sobota · saturday
ESENCE & hOST
pop-rock

21.00 · 9 pm
100 kč · czk

zavřeno · closed
pondělí · monday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

úterý · tuesday
MlADost ranská beseda:
SEK JSi BONBONKy +
LOLA BĚŽí
funk ska / alternative pop

21.00 · 9 pm

středa · wednesday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

čtvrtek · thursday
MlADost ranská beseda · yAAh fesT 2012:
ThE COLORBLiNDS +
ZA ŠKOLOu +
OuTBREAK +
ShOupy

19.00 · 7 pm

pátek · friday
KONCERT KLASiCKÉ huDBy
dvořák, smetana, gershwin, piazzolla

20.00 · 8 pm

50 kč · czk

50 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.MAlosTrAnskA-beseDA.CZ

mladostranská beseda
Frontline + 1st choice
Sunnyflower + Viewy souls

VEvývoji! + Žádnej stres
Sounday + Bobby fucker
Bezpatyboty + První–poslední

MLADOstranská beseda
2., 7., 9., 16., 21., 28. 7. 2012

Sek jsi bonbónky + Lola běží

I pro letošní rok připravila Malostranská beseda projekt věnovaný výhradně mladým českým kapelám. Druhý ročník s příznačným názvem MLADOstranská beseda poběží od 10. července do
30. srpna!
Česká hudební scéna nabízí mnoho vynikajících mladých kapel,
ovšem cesta k prosazení nebývá snadná. Také proto Malostranská
beseda otevírá svou náruč mladé krvi a těší se na osvěžení horkých
červencových a srpnových večerů.
V rámci letního projektu na pódiu Malostranské besedy vystoupí
na 30 interpretů, z nichž někteří zde již hráli, jiní ochutnají atmosféru klubu poprvé.
A která seskupení se Vám představí v srpnu?
čt		 2. 8.
út		 7. 8.
čt		 9. 8.
čt 16. 8.
út 21. 8.
út 28. 8.

Frontline + 1st choice
Sunnyflower + Viewy souls
VEvývoji! + Žádnej stres
Sounday + Bobby fucker
Bezpatyboty + První poslední
Sek jsi bonbónky + Lola běží

Přijďte podpořit mladé kapely!

yaah fest 2012
The Colorblinds

Za školou

Outbreak

MLADOstranská beseda · YAAH FEST 2012
čtvrtek · 30. 7. 2012 · 19.00 | 50 kč

shoupy

Již třetí ročník festivalu YAAH FEST, jehož patronem je zpěvák
Vladimír Mišík, letos opět představí mladou krev české hudební
scény.
Přijďte si společně užít poslední den prázdnin s kapelami The
Colorblinds, Za školou, Outbreak a Shoupy. Tento večer bude výjimečný ještě z dalšího důvodu – skupina The Colorblinds pokřtí své
dva zbrusu nové singly, které o prázdninách natočila. Můžete se
těšit i na promítání krátkého dokumentu právě z tohoto natáčení.
Jedná se o závěrečný koncert projektu MLADOstranská beseda.
bandzone.cz/thecolorblinds

Richard pešek

…jsem zpátky

20. 8. – 30. 9. 2012
Galerie Malostranská beseda

úterý–neděle · 12.00–20.00

hudební a divadelní klub
music and theatre club

vernisáž výstavy: 6. 9. 2012 · 17.00

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
ne · sun		

17.00–21.00 · 5 pm–9 pm
17.00–20.00 · 5 pm–8 pm

