ZÁŘÍ
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

september
A je po létě! Pevně doufám, že jste si ho užili a odpočinutí se
vrátíte třeba právě k nám do Malostranské besedy. Co Vás čeká
v sezóně 2012/2013 se měsíc po měsíci dozvíte z těchto letáků
nebo z webových stránek. V tuto chvíli je tu malá pozvánka na
měsíc září.

Po prázdninách a letních dovolených se k nám každou neděli vrátí
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé pořádané mč Praha 1. Stejně
„poprázdninově navrátivší“ jsou i Bílá nemoc, Devítka, Barování se
Sandrou Novákovou, opso, Potlach s kapelou Pacifik a divadelní
spolek La’My se svojí hrou Centrifuga hadr.
Jelikož k nové sezóně patří i novinky, je důvod na ně upozornit.
Tou první jsou Šansonovinky — večer písní Petra Hapky a Michala
Horáčka v podání Věry Nerušilové, Petry Hřebíčkové, Ondřeje Rumla
a Františka Segrada za doprovodu kapely Václava Tobrmana. Druhou novinkou je Traband – kapela, o kterou jsme v Besedě dlouhé
měsíce stáli a jsem rád, že se vše povedlo a těším se na jejich pravidelné vystupování.
Speciálních koncertů bude v září hned několik. Těšit se můžete
na Čechomor, Phila Shoenfelta & Southern Cross, Rock Session Guitar
s Janem Běhunkem, Milošem Knopem a Petrem Jandou z Olympicu a na
anglickou kapelu Gallon Drunk.
Těšte se! My se těšíme na Vás!
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sobota · saturday
Do školy s italským hřebcem

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1
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zdarma · free
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk

středa · wednesday
Folkový večer s kapelou Devítka
folk

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
eXfiles + Faust + Vtlakukola
rock

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
Krausberry
rock

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
PRAŽSKÝ VÝTĚR — slaví 16 let!
host: PSP
rock

20.30 · 8:30 pm

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

10

15.00 · 3 pm

zavřeno · closed

úterý · tuesday
	Bílá nemoc
rock

5

19.00 · 7 pm
zdarma · free

150 kč · czk

150 kč · czk

180 kč · czk

150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free

pondělí · monday
Jan Spálený & ASPM
blues & jazz

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
	Lili Marlene
futuristický šanson

20.30 · 8:30 pm
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středa · wednesday
	Šansonovinky —
večer písní p. hapky & m. Horáčka
účinkují: P. Hřebíčková, O. Ruml,
V. Nerušilová a F. Segrado

20.30 · 8:30 pm

13

čtvrtek · thursday
	Čechomor
folk-rock

20.30 · 8:30 pm
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190 kč · czk

290 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Party lights:
Funkiss & b-boy battles
funk

20.30 · 8:30 pm
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pondělí · monday
	Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek

19

150 kč · czk

pátek · friday
Špuntkvaně + A bude hůř
6. narozeniny kapely!
půlpunk

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

18

150 kč · czk

úterý · tuesday
Phil Shoenfelt
& Southern Cross (uk/ cz)
rock

100 kč · czk

100 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
250 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
190 kč · czk

středa · wednesday
	Lenka Nová
narozeninov ý koncert

20.30 · 8:30 pm

čtvrtek · thursday
	Burianova kulturní ozdravovna

20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
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pátek · friday
Věra Wajsarová & Minimum
natáčení živého alba (veřejná generálka)

100 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
BT’n’J — křest CD!
německá dechovka s prvky
anglického golfu

20.30 · 8:30 pm
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pondělí · monday
	Originální pražský
	synkopický orchestr
americký jazz & blues 20. let

25

úterý · tuesday
	Traband
crossover folk

27

17.00 · 5 pm

Věra Wajsarová & Minimum
natáčení živého alba
šanson

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

středa · wednesday
Potlach: Pacifik + Gladly S. W.
uvádí Tony Linhart

150 kč · czk

100 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
200 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk

čtvrtek · thursday
Rock Session Guitar: Jan Běhunek,
	Miloš Knop, Petr Janda (OLYMPIC)
rock

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
Tony Škrášek & Rock’n’Roll Gang +
	Vrať se do hrobu
rock’n’roll

20.30 · 8:30 pm
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sobota · saturday
Gallon Drunk (uk)
host: Aran Epochal
blues, rock, punk

neděle · sunday
Taneční odpoledne
	pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1
Divadelní spolek La’My:
Centrifuga hadr
divadelní představení

220 kč · czk

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
290 / 390 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
150 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz
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ŠANSONOVINKY

Večer písní P. Hapky & M. Horáčka

12. 9. 2012 · 20.30
Šansonovinky — večer písní p. hapky & m. Horáčka
středa · 12. 9. 2012 · 20.30 | 190 kč

Máte rádi pány Hapku a Horáčka? Tak si přijďte do krásného prostředí Malostranské besedy poslechnout jejich písně v podání
herců a zpěváků z lyrikálu Kudykam.
Zazní nejen šansony a písně z Kudykamu, ale i oblíbené filmové
písně a také písně, které jste možná ještě neslyšeli. Zpěváky Ondřeje Rumla, Petru Hřebíčkovou, Věru Nerušilovou a Františka Segrada
doprovodí kvartet profesionálních hudebníků v obsazení klavír,
saxofon, kontrabas, bicí.
Večerem bude provázet klavírista Václav Tobrman.
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drunk
host: Aran Epochal

gallon drunk (UK) · host: Aran Epochal
sobota · 29. 9. 2012 · 20.30 | blues, rock, punk | 290 / 390 kč

29. 9. 2012 · 20.30

Gallon Drunk jsou na scéně již téměř čtvrstoletí, ale nikdy to neměli ani trochu jednoduché. Na britské scéně plné krátkodobých
senzací, britpopového šílenství a posléze taneční laviny se jejich
špinavý rock’n’roll roubovaný vlivy drsného blues Bo Diddleyho,
Screamin’ Jay Hawkinse nebo garážových kapel ze šedesátých let
jednoduše nemohl uchytit. Gallon Drunk stáli vždycky někde
stranou, vždy v opozici a vždy nažhaveni. „Gallon Drunk? Cool
as fuck!“ říká o nich Nick Cave. Nepřízeň osudu vyvrcholila ve
chvíli, kdy to nikdo nečekal. Basista Simon Wring, který se výrazně podílel na comebackovém albu The Rotten Mile (2007), podlehl
dlouhé nemoci v dubnu loňského roku, právě v době, kdy Gallon
Drunk začali pracovat na novém albu. Neodradilo je ale ani to.
Novinkové The Road Gets Darker From Here (2012) je možná o něco
smutnější a temnější a snad méně rozhněvané než minulá alba kapely, výrazně bluesové a velmi sevřené. Manické rytmy skupiny
zde hojně doplňují soulové ženské sbory. Snad poprvé jsou také
jednotná i britská média — novinka Gallon Drunk získala vzácně
vyrovnaná a vysoce nadprůměrná hodnocení ve všech důležitých
hudebních i nehudebních periodikách a na webových stránkách.
Vypadá to, že celých dvacet let po vydání debutu se Gallon Drunk
konečně dostává zasloužené pozornosti, což potvrzuje i obsáhlé
evropské turné, jehož první část skupina zakončí právě v sobotu
29. 9. v pražské Malostranské besedě.
gallondrunk.com

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

