Prosinec
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

december

Takřka každý prosincový koncert by mohl mít přívlastek „vánoční“, čili čekají nás vánoční… Krausberry, Sky Band, Devítka, Iva Marešová a 999, Barování se Sandrou Novákovou, The Prostitutes, Jablkoň,
Potlach či Luboš Pospíšil s Petrem Skoumalem coby hostem koncertu.
Vánočně naladěni jistě dorazí Christmas Brass Band, Honza Nedvěd
& Bek Ofis, Freewalkers, The Travelers, Hi-Fi anebo herci Politického
kabaretu Blonďatá bestie. Naše nejmenší diváky určitě potěší Mikuláš pro děti s Divadélkem Romaneto. Nevynecháme ani každoroční
„půlnoční“ s kapelou Špuntkvaně, které bude sekundovat hvězda
projektu MLADOstranská beseda, kapela Sounday.
Mezi speciály prosincového programu bezpochyby patří koncert
k 30. výročí kapely Precedens (na němž nebudou chybět zajímaví
hosté: Bára Basiková, Petr Kolář, Jan Sahara Hedl a Lili Marlene) a vystoupení kapely Priessnitz — kapela koncertuje tak zřídka, že mít ji
v mb je vánočním dárkem i pro nás samotné.
Konec roku ve znamení tance, hudby, klobás: Malý Silvestr s Ester
Kočičkovou, Lubošem Nohavicou a Kujoony bude zřejmě velkou taškařicí (vzpomeňme na 30. 12. 2010 či na loňský Silvestr)! S rokem
2012 se defitivně rozloučíme za doprovodu kapely Blues Session,
souboru, který v mb vznikl a dlouhá léta k ní neodmyslitelně patří.
Nebylo lepší volby, než Vám připravit takto rodinný Silvestr.
Šťastné a veselé Vánoce!
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sobota · saturday
Sky Band
bigbít

19.00 · 7:00 pm
dobrovolné · voluntary

neděle · sunday
Mikuláš pro děti
	s Divadélkem Romaneto
dětská pohádka

Politický kabaret
Blonďatá bestie:
	Do tepláků — slavnostní premiéra!
divadelní představení
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pondělí · monday
Christmas Brass Band
hardswing

úterý · tuesday
	Krausberry
rock
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středa · wednesday
Folkový večer s kapelou Devítka
křest alba!
folk
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neděle · sunday
Taneční odpoledne
pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1
Iva Marešová & 999
folk-rock
pondělí · monday
30 let Precedens — výroční koncert
legendární kapely Martina Němce
s Bárou Basikovou, Petrem Kolářem,
Janem Saharou Hedlem a Lili Marlene
středa · wednesday
Barování se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek

sobota · saturday
Bek Ofis
pop-rock
neděle · sunday
Taneční odpoledne
pro starší a pokročilé
pořádá mč praha 1

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

22.00 · 10 pm

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

350 kč · czk
20.00 · 8 pm
250 kč · czk

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

klub zadán · private event
20.30 · 8:30 pm
150 –190 kč · czk

klub zadán · private event
čtvrtek · thursday
Freewalkers
funk

20.30 · 8:30 pm

pátek · friday
Glanc & Hi-Fi
hosté: Hugo Paczolt, Zdeněk Podhůrský,
LWFrenk & Berryho Libido
přijďte odejít (kulturně) s námi!

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Priessnitz
rock

20.30 · 8:30 pm

150 kč · czk

150 kč · czk

250 kč · czk

neděle · sunday
Vánoční Jablkoň

20.00 · 8 pm
200 kč · czk

pondělí · monday
Půlnoční:
Špuntkvaně +
Sounday
půlpunk + jazz-rap

24.00 · 12 pm

úterý · tuesday
Stará láska nerezaví
setkání Richarda Adama a písní,
kterým neublížil čas

50 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
60 kč · czk
20.00 · 8 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
180 –220 kč · czk

pátek · friday
The Travelers
pop-rock

20.30 · 8:30 pm

sobota · saturday
Roman Dragoun & His Angels
rock-funk

20.30 · 8:30 pm

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

Hudba, tanec, klobása:
	Kočičková, Nohavica, Kujooni
dech-off-ka

31

100 –150 kč · czk

klub zadán · private event

čtvrtek · thursday
	Vánoční 5P Luboše Pospíšila
host: Petr Skoumal
folk-rock

30

20.30 · 8:30 pm

klub zadán · private event
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199 kč · czk

klub zadán · private event

středa · wednesday
	Potlach: Pacifik — 41. výročí kapely!
uvádí Tony Linhart
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22.00 · 10 pm

klub zadán · private event

úterý · tuesday
	The Prostitutes +
	Dead Pope’s Company
indie-punk
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80 kč · czk

klub zadán · private event

sobota · saturday
Politický kabaret
Blonďatá bestie:
	Do tepláků — slavnostní premiéra!
divadelní představení
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15.00 · 3 pm

pondělí · monday
SILVESTR 2012:
Blues Session

100 kč · czk

150 kč · czk
15.00 · 3 pm
zdarma · free
20.30 · 8:30 pm
150 kč · czk
20.30 · 8:30 pm
280 kč · czk

Změna programu vyhrazena.
Program may be subject to change.

www.malostranska-beseda.cz
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ručuj
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blonďatá

Bestie
politický kabaret

2. + 8. 12. 2012 · 22.00

Politický kabaret Blonďatá bestie
ne + so · 2. + 8. 12. 2012 · 22.00 | divadelní představení | 199 kč

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.
V prosinci v Malostranské besedě kabaret slavnostně uvede novou
inscenaci Do tepláků.
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vánoční 5P
Luboše pospíšila

host: Petr Skoumal

Vánoční 5P Luboše pospíšila
čtvrtek · 27. 12. 2012 · 20.30 | folk-rock | 180–220 kč

27. 12. 2011 · 20.30
„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na Pospíšilovo Best of album publicista Leoš Kofroň.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C & K Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem.
Zásadně se podílel např. na průlomovém cd Generace, zejména
v druhé půlce sedmé dekády se ale stále častěji prosazoval s písněmi, které z tvorby mateřského souboru vybočovaly a paralelně
jezdil po tuzemských sálech sám s kytarou…
V létě 2007 se Luboš Pospíšil a jeho věrný souputník Bohumil
Zatloukal obklopili o dvě až tři generace mladšími muzikanty
a připravili materiál pro znamenitou desku Příznaky lásky. Vyšla
v únoru 2008, na jaře ji pak podpořilo úspěšné kapelní turné pod
obnovenou značkou 5P Luboše Pospíšila. Ne náhodou se od té doby
hovoří o comebacku.
Po koncertní šňůře pro Rádio Beat a posléze další k protagonistovým šedesátinám přišlo v dubnu 2011 nové studiové album
Chutnáš po cizím ovoci s ještě lepšími ohlasy než předchozí řadovka.
lubospospisil.cz

Jára Cimrman
v Malostranské besedě

Začátkem října tomu bylo 45 let, co se v Malostranském besedě
v Praze poprvé představilo Divadlo Járy Cimrmana.

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Stopy fiktivního českého génia, vynálezce, cestovatele a vlastence
v tomto prostoru mapuje stálá expozice, kterou otevřeli protagonisté této scény. Relikvie, vystavené v uplynulých letech v suterénu rozhledny na Petříně, jsou instalovány ve všech prostorách
tohoto objektu.

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

