Říjen
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

october
Sezóna je v plném proudu a říjen přináší novou dávku hudby.
A také divadla! Čekají Vás křty, natáčení dvd, výroční koncerty
i premiéry.

„Klasiku“ Bílou nemoc, Krausberry, Barování, Žalmana, Ivana Hlase,
Vladimíra Mišíka prolneme novinkami. Namátkou: trio Skoumal–
Nejezchleba–Kovács, skupiny Kamelot, Garcia (kapela zpěvačky Kateřiny García) či Iván Gutierrez & Madera. Po pár měsících se vrací
T4 (Dragoun, Kulhánek, Kubeš, Kopřiva), Madfinger, Freewalkers
se speciálním večírkem v plné polní, nebo Jarret, který u nás oslaví
dvacet let existence.
Křty se v Besedě konají každý měsíc a říjen není výjimkou. Jedinečným křtem bude večírek s kapelou Please the Trees, která v den
koncertu (10. října) vydává třetí album A Forest Affair. S kapelou
vystoupí i Jonathan Burnside, producent alba! Druhým „křestním“
speciálem bude večer Ondřeje Galušky (Eggnoise), který představí
eponymní album svého sólového projektu O. G. and the Odd Gifts.
Lahůdka říjnového programu, Myslivecký bál pod taktovkou uskupení Jelení loje, bude navždy zaznamenán objektivy kamer a vydán
na dvd! A to nejlepší na závěr! Divadlo Járy Cimrmana u nás oslaví
45. výročí vzniku. K tomu všemu poprvé (a to 28. a 29. října) uvedeme na prknech Besedy politický kabaret Blonďatá bestie.
Těšíme se na Vás!

1
2
3

pondělí · monday
Pohromadě na přehradě
blues

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
Bílá nemoc
rock

20.30 · 8:30 pm

středa · wednesday
	Adriano Trindade & Los Quemados
brazilská noc plná samby

4
5

6
7

9
10
11
12
13
14

150 kč · czk

pátek · friday
Krausberry
rock

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
T4
rock

20.30 · 8:30 pm

Pocta Edith Piaf
účinkují: M. Balejová, L. Švormová, J. Hošek
šanson
pondělí · monday
Divadlo Járy Cimrmana
45. výročí divadla

180 kč · czk

150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
180 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
zadáno · private

úterý · tuesday
Kamelot
folk

20.30 · 8:30 pm

středa · wednesday
Please the Trees — křest alba!
hosté: J. Burnside (usa), Houpací koně
indie-rock

20.30 · 8:30 pm

220 kč · czk

180 –250 kč · czk

čtvrtek · thursday
Skoumal—Nejezchleba—Kovács

20.30 · 8:30 pm
170 kč · czk

pátek · friday
freewalkers
funk

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Jelení loje: Myslivecký bál
natáčení DVD!
lipstick deer cabaret

20.30 · 8:30 pm

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

15

150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm

klub zadán · private event

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

8

150 kč · czk

The Swings
swing

150 kč · czk

150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
150 kč · czk

pondělí · monday
	Garcia
irská hudba

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
Žalman & Spol.
folk

20.30 · 8:30 pm

16
17

středa · wednesday
	MadFinger
jazz-soul

18

čtvrtek · thursday
	Hudba z Marzu
rock-pop

19

20
21

180 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 –190 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk

pátek · friday
Racoon’s
reggae

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Hakka Muggies
world music-rock

20.30 · 8:30 pm

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

22

180 kč · czk

Jarret — 20 let kapely!
indie-folk

100 kč · czk

120 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.00 · 8 pm
190 kč · czk

pondělí · monday
	Ivan Hlas Trio
folk-rock

20.30 · 8:30 pm

úterý · tuesday
	Atarés & Maria Parova (it/cz)
A hosté — narozeninový koncert!
latina

20.30 · 8:30 pm

24

středa · wednesday
	Vasilův Rubáš + Jeff Biograf
androfolk / r&b-rock

20.30 · 8:30 pm

25

čtvrtek · thursday
	Iván Gutierrez & Madera
post-latin urban folk

20.30 · 8:30 pm

23

26
27
28

pátek · friday
O. G. and the Odd Gifts
křest alba!
alternative-pop

30
31

150 kč · czk

150 kč · czk

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

klub zadán · private event

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

29

170 kč · czk

15.00 · 3 pm
zdarma · free

Politický kabaret Blonďatá bestie
divadelní představení

22.00 · 10 pm
199 kč · czk

pondělí · monday
Politický kabaret Blonďatá bestie
divadelní představení

22.00 · 10 pm

úterý · tuesday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
středa · wednesday
Bran
keltská hudba z bretaně

199 kč · czk
20.00 · 8 pm
250 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
190 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz

VD!

ení D

natáč

Jelení loje
Myslivecký bál

JELENÍ LOJE: Myslivecký bál
sobota · 13. 10. 2012 · 20.30 | lipstick deer cabaret | 150 kč

13. 10. 2012 · 20.30
Jelení loje jsou bezprostředně účinkující kapela, která se díky jedinečné kombinaci energie, zpěvu a tance vstřebává mnohem rychleji než standardní kapely. Libými tóny jazzu léčí každou popraskanou duši a do žil vhání omračující legraci.
Třináctého října na vás v Malostranské besedě čeká klasický myslivecký bál pod taktovkou hudební skupiny Jelení loje.
Víly a myslivec! Bohatá tombola! Zvěřinový guláš! Porce legrace!
Tento bohatý večer bude zaznamenán objektivy kamer a navždy
vydán na dvd. Přijďte na tento jedinečný koncert!
Myslivosti zdar!
facebook.com/jeleniloje

dopo

ručuj

eme

blonďatá

Bestie
politický kabaret

Politický kabaret Blonďatá bestie
ne + po · 28. + 29. 10. 2012 · 22.00 | divadelní představení | 199 kč

28. + 29. 10. 2012 · 22.00

První scénické čtení z odposlechů okolo Kristýny Kočí vzniklo
v březnu roku 2011. Tehdy herci Ondřej Pavelka, Lukáš Příkazký,
Barbora Poláková, MUDr. Jan Martínek a hudebník Miky Jelínek (za
dramaturgické pomoci Karla Steigerwalda a v režii Tomáše Svobody)
vytvořili během několika zkoušek představení, které během následujících dvou měsíců dosáhlo neuvěřitelných 20 repríz. Inscenace
získala obrovskou publicitu v českých médiích a vyšla na dvd.
Na sklonku minulého roku skupina vytvořila sérii krátkých vystoupení pro časopis Reflex. Medailonky byly nově věnovány také
Aleši Hušákovi a Ireně Obermannové. V březnu roku 2012 kabaret
(posílený o herce Jana Vlase a Evu Salzmanovou) ztvárnil kauzu Víta
Bárty a Jaroslava Škárky a propojil jí s odposlechy Romana Janouška
a Pavla Béma. Představení měla opět velký úspěch a publicitu. Na
jaře se skupina přestěhovala z divadelního studia Rubín do prostornějšího sálu Baráčnické rychty a obohatila program o nové
gagy, které glosovaly situaci okolo zatčení Davida Ratha. Tehdy
kabaret doplnil herec a iluzionista Roman Štabrňák.
Nyní kabaret Blonďatá bestie chystá premiéru z nasbíraných kauz
na 28. října do Malostranské Besedy.

IVETA AUTRATOVÁ

Obrazy

9. 10. – 22. 12. 2012
Klub Malostranská beseda

každý den · 19.00–02.30

hudební a divadelní klub
music and theatre club

vernisáž výstavy: 9. 10. 2012 · 18.00

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

