ŘÍJEN
hudební a divadelní klub
music and theatre club

october
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
17.00–21.00 / 5 pm–9 pm
ne / sun
17.00–20.00 / 5 pm–8 pm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

sobota / saturday
Luboš Nohavica & Ogari
rock
neděle / sunday
Esence + BUJAbéza
rock-pop
pondělí / monday
Eggnoise
alternative-jazz-rock

12
13
14
15
16
17
18
19

středa / wednesday
Fleret — křest CD!
folk-rock

21
22
23
24
25
26

28
29
30
31

120 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
150 kč / czk

20.30 / 8:30 pm
200–250 kč / czk
20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Krausberry
blues-rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Roman Dragoun & his angels
rock-funk

20.30 / 8:30 pm

The Swings	
20 let kapely!
swing

150 kč / czk

180 kč / czk

150 kč / czk
15.00 / 3 pm
80 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

klub zadán / private event
úterý / tuesday
vlasta redl
folk

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
Sedm pádů Honzy Dědka
hosté: J. Schneiderová, P. Janů, J. Bubeník
talkshow

20.30 / 8:30 pm

350 kč / czk

250 kč / czk

klub zadán / private event
pátek / friday
Freewalkers
funk

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Laura a její tygři
funk

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
pondělí / monday
Old Stars Band
vzpomínka na Pavla Husičku
jazz
úterý / tuesday
Kill the Dandies — křest CD!
psychedelic-alternative

150 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
130–180 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
170 kč / czk

čtvrtek / thursday
Lili Marlene
futuristický šanson

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Hi-Fi + Yellow Sisters
freetek jazz

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Znouzectnost
punk

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Iva Marešová & 999
folk-rock

120 kč /czk

150 kč / czk

120 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

pondělí / monday
Hm…
poetický folk-rock

20.30 / 8:30 pm

úterý / tuesday
Olympic Retro V.: Marathón
rock

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
	Potlach: Pacifik + Cestáři
úvadí Tony Linhart
folk

27

20.00 / 8 pm

čtvrtek / thursday
Karamel — křest CD!
rock

středa / wednesday
	olin nejezchleba & Kybabu
+ Bratři v triku
folk-rock

20

150 kč / czk

klub zadán / private event

neděle / sunday
Divadélko Romaneto:
	 
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
divadelní představení pro děti

10
11

20.30 / 8:30 pm

150 kč / czk

350 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

čtvrtek / thursday
Ivan Hlas Trio
folk-blues

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Cuprum — křest CD!
host: Vladimír Merta
rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
BESEDNÍ SPECIÁL: Markéta Irglová
host: Sean Rowe (USA)
alternative-folk

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Jarret — křest CD!
host: My3.AVI
indie-folk / asifolk

170 kč / czk

150 kč / czk

290 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

pondělí / monday
20.30 / 8:30 pm
Pokojové Trio —
	Ivan Hlas, Jiří Šlupka Svěrák, Eda Kuhn
folk-blues
150 kč / czk
Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

klub.malostranska-beseda.cz

Slovo dramaturga
martin kráĽovský

Dámy a pánové, přátelé, kamarádi,
v říjnu budeme pětkrát křtít nová CD, protože křty prostě Besedě sluší. Zastaví se tu Markéta Irglová, po letech se k nám
vrátí Vlasta Redl a po nechtěné pauze se zase sejdeme s Krausberry — Martin je zdráv a v kondici.
Bezpochyby největší radostí v říjnovém programu je koncert
Markéty Irglové, která právě vydává první sólové album Anar a u nás
se zastaví na jediném koncertě na východ od Berlína!
Z Valašska čekáme hned dvě vzácné návštěvy. Nejprve u nás pokřtí nové CD Fleret. Poprvé od znovuotevření Besedy pak zavítá
do klubu Vlasta Redl, který po vydání knihy My tři a já prohlašuje,
že už je vlastně spisovatel a recitály má jen jako koníčka.
Chybět v říjnu nebude ani další díl z koncertního pásma Olympic
Retro, tentokrát popáté s deskou Marathón, ani večírek Barování se Sandrou Novákovou, z něhož se už stal fenomén. Talkshow
7 pádů hudebního publicisty Honzy Dědka přivítá herečku Jitku
Schneiderovou, zpěvačku Petru Janů a headhuntera Jana Bubeníka. Smrtící hudební koktej jistě přinese křest CD alternativních
Kill The Dandies. A na naše nejmenší a nejmladší návštěvníky čeká
po prázdninách nová pohádka s Divadélkem Romaneto, tentokrát
Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Na viděnou v Malostranské besedě!
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9. 10. 2011 • 15.00
divadélko romaneto

divadélko romaneto: „Dlouhý, široký a bystrozraký“
neděle • 9. 10. 2011 • 15.00 • divadelní představení pro děti • 80 Kč

„Dlouhý, široký a bystrozraký“

Pohádka Divadélka Romaneto na známé motivy doplněná veselými a hravými písničkami pana zbrojnoše Bubeníčka, kdy se princ
Koněrád na cestě za vysněnou princeznou Kráskomilkou setká
s mnoha překážkami. Za pomoci dětských návštěvníků a svých
věrných pohádkových kamarádů však překoná kouzla čaroděje
Řechtoděje a veselka může začít.
„…a tak jel princ za princeznou, vstříc svému štěstí a pouť vítěznou…“
Po představení proběhne další slavnostní přijetí nových členů do
Fanklubu Divadélka Romaneto s následnou členů souboru s rodiči
a jejich ratolestmi v rezervovaných společenských prostorech Malostranské besedy. Srdečně Vás všechny zveme!
Délka představení: 55 min.
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29. 10. 2011 • 20.30
Markéta irglová

Markéta Irglová / host: Sean Rowe (USA)
sobota • 29. 10. 2011 • 20.30 • alternative-folk • 290 Kč

host: Sean Rowe (USA)

Jen dva týdny po celosvětovém vydání svého prvního sólového
alba Anar jej Markéta Irglová představí svému domovskému publiku. V sobotu 29. října 2011 vystoupí se svou skupinou v pražské
Malostranské besedě. Jediný koncert v České republice se uskuteční v rámci evropského turné, na které Markéta s novým albem
v říjnu vyráží. Celkem zahraje na jedenácti koncertech ve Velké
Británii, Holandsku, Belgii, Francii, Německu, České republice
a Irsku.
Album s dvanácti autorskými písněmi z období posledních dvou
let vzniklo letos v chicagském studiu soma. Hudebně se na něm
podíleli především americká zpěvačka a hráčka na perský buben
daf Aida Shahgashemi, kytarista Rob Bochnik a baskytarista Tim Iseler,
který měl zároveň na starosti produkci celého alba. V úloze hostujících hudebníků se v některých skladbách objevili renomovaní
chicagští muzikanti Fred Lonberg-Holm (cello), Frank Rosaly (bicí),
Jaimie Branch (trumpeta), Jeb Bishop (trombón) a také newyorčan
Jake Clemons na saxofon.
„Inspirací pro vznik některých písní byly i mimohudební vlivy — byly to
knihy, ktere jsem v té době četla, například Anam Cara od irského autora
Johna O′Donoghuae, The Prophet od Kahlil Gibrana, ale také krajina ve
které jsem se nacházela, nejprve Irsko — moře a zeleň, pak New York a taky
rodná země, kterou si nosím v srdci.“

klub.malostranska-beseda.cz

