LISTOPAD
hudební a divadelní klub
music and theatre club

november
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
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úterý / tuesday
Bílá nemoc
20 let kapely
rock

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
Folkový večer kapely Devítka
folk

20.30 / 8:30 pm

čtvrtek / thursday
Majerovky brzdové tabulky
25 let kapely
rock

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Krausberry
blues-rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
3. Malostranský candrbál
sopmsh
neděle / sunday
Sekvoj
30 let mladá, stále zelená
folk
pondělí / monday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek
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150 kč / czk

180 kč / czk
20.00 / 8 pm

19.30 / 7:30 pm
150 kč / czk
20.00 / 8 pm
250 kč / czk
20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
7 pádů Honzy Dědka
hosté: T. Klus, T. White a J. Uhlíř
talkshow

20.30 / 8:30 pm

čtvrtek / thursday
Milan Valenta
křest CD!
folk-rock

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Takin’ off
křest CD!
funk-soul

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Taliesyn
world music

pondělí / monday
Originální pražský
	synkopický orchestr
american 1920’s jazz & blues

15

150 kč / czk

úterý / tuesday
Žalman & Spol.
folk

sobota / saturday
	Vrtule 1
křest CD!
funk-soul

13

150 kč / czk

180 kč / czk

250 kč / czk

150 kč /czk

150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
150 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk
20.00 / 8 pm
200 kč / czk

úterý / tuesday
Bluesberry
40 let kapely
blues

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
Nedělní lidé — křest CD!
host: Půlnoční Marie
experimental rock

20.30 / 8:30 pm

čtvrtek / thursday
Lili Marlene
host: Jan Sahara Hedl
rock

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Letouni Soumraku — Blues Band
blues

20.30 / 8:30 pm

150 kč / czk

100 kč / czk

150 kč /czk

150 kč / czk

klub zadán / private event
klub zadán / private event
pondělí / monday
Juwana Jenkins
& the Mojo Band (USA/CZ)

20.30 / 8:30 pm
zadáno

úterý / tuesday
	Zuzana Michnová & Oskar Petr
	a Petr Kalandra Memory Band
folk-blues

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
	Jan Spálený & ASPM
blues

20.30 / 8:30 pm
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čtvrtek / thursday
Inflagranti

290 kč / czk

150 kč / czk
20.00 / 8 pm
zadáno

pátek / friday
Krock
folk-rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
The Cell— křest CD!
host: Malf (UK)
southern-rock

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Lešek Semelka
křest CD!
rock

120 kč / czk

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

pondělí / monday
Vladimír Mišík & etc.
rock

20.30 / 8:30 pm

úterý / tuesday
Olympic retro VI.: Trilogy
rock

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
	Potlach: Pacifik
+ Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík
folk

300 kč / czk

350 kč / czk
20.00 / 8 pm
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,
máme po změně času, čeká nás dříve tma a vlezlá zima. V Besedě
na vás ale čeká světlo, teplo a hodně příjemných večerů.
Muzikantská seskupení nám stárnou, zrají, slaví kulatiny… Dvacetiny chystá Zdeněk Hříbal s Bílou nemocí, pětadvacetiny Petr Linhart
a Majerovky, trampské Sekvoji bude rovných 30 let a Bluesberry
oslaví — přesně na den (15. 11.) — stěží uvěřitelné čtyřicátiny.
Listopadové křty nových cd hlásí Milan Valenta, Takin’ Off, Vrtule 1
a The Cell. Nové nahrávky polije šampaňským také Lešek Semelka,
kterého jsme v Besedě od znovuotevření ještě neměli a těšíme
se na něj.
Společný koncert kapel Precedens a Lili Marlene se speciálním
hostem Janem Saharou Hedlem na výročí sametové revoluce bude
bezpochyby jedním z vrcholů listopadového programu. Nebude
samozřejmě chybět ani další díl talk show 7 pádů hudebního publicisty Honzy Dědka, který přivítá zpěváka Tomáš Kluse, pornoherečku Tarru White a skladatele a zpěváka Jaroslava Uhlíře. Olympic chystá poslední letošní retro večer s deskou Trilogy. Do Besedy dorazí
opět po půlroce Zuzana Michnová s Oskarem Petrem. Ve finále nás
čeká Vladimír Mišík a měsíc ukončí další Potlach s kapelou Pacifik.
Sami vidíte, že toho není málo a je na co se těšit.
Tak na viděnou v Malostranské besedě!

eme

ručuj

dopo

9. 11. 2011 • 20.30
7 pádů honzy dědka

7 Pádů honzy dědka — hosté: T. Klus, T. White, J. Uhlíř
středa • 9. 11. 2011 • 20.30 • talkshow • 250 kč

(hosté: t. klus, t. white, j. uhlíř)

Tomáš Klus je dnes ceněný písničkář, který si kdysi v rámci moderního pětiboje vyklusal i zlatou medaili na dorosteneckém mistrovství Evropy. Dnes cválá na koni popularity, šermuje se slovy, plave
ve hře na kytaru a míří na srdce dívčího publika.
Tarra White chtěla být už ve čtyřech letech striptérkou, v šestnácti
měla první sex, nahá debutovala s Robertem Rosenbergem v osmnácti letech před Karlovou univerzitou a dnes je držitelkou jedenácti
Oscarů za filmy pro dospělé, což z ní činí jednu z největších tuzemských porn-star!
Napsal bezpočet písniček pro děti, filmových melodií a hitů pro
zpěváky pop-music, byl polovinou komediální dvojice s Karlem Šípem a opatřil notami většinu textů Zdeňka Svěráka — Jaroslav Uhlíř
má rád Severní vítr, ale ještě radši hraje hru Vadí, nevadí!
Tři odlišní hosté v jednom pořadu s otevřeným pohledem do zákulisí pornografie — 7 pádů Honzy Dědka už 9. 11. v Malostranské
besedě!
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26. 11. 2011 • 20.30

the cell

the cell / host: malf (Uk)
sobota • 26. 11. 2011 • 20.30 • southern-rock • 150 kč

host: Malf (UK)
Keepin’ On, Rollin’ Hard, nové cd pražské southern-rockové kapely
The Cell je zdárně dokončeno!
Křest proběhne v sobotu 26. 11. v pražské Malostranské besedě a kmotry tohoto nového počinu se stanou Kamil Střihavka
a Michal Pavlíček. S kapelou dále vystoupí několik hostů, kteří se
účastnili natáčení desky. Jako speciální host se představí kapela
Malf z Velké Británie.
Vstupenky bude možné získat v předprodeji Ticketstream. Nová
deska bude poté k zakoupení přímo na webu kapely.
www.thecell.cz

klub.malostranska-beseda.cz

