
generální partner hlavní partner partneři mediální partneři

po 1 Bíla nemoc / host: alžBěta 20.30  
  Bohdanová s kapelou  folk-rock | 150

út 2 lua – křest alBa! 20.30  
   celtic & world music | 190 kč

st 3 žalman & spol. 20.00  
   folk | 250 kč

čt 4 10 let duende 20.30 
   200 kč

pá 5 krausBerry 20.30  
   rock | 230 kč

so 6 Jeff Biograf – čtvrtstoletí existence 20.30  
   rock | 150 kč

ne 7 ekopela 15.30 
   60–120 kč

po 8 speciální akustický koncert  20.30  
  petra koláře rock | 350–450 kč

út 9 7 pádů honzy dědka 20.00  
   talk show | 290 kč

st 10 ivan hlas trio 20.30  
   folk-rock | 220 kč

čt 11 schodiště – 60 let doktora kraJíčka,  20.30 
  35 let frontmanem 180–230 kč

pá 12 gloBus „už neJsme mladý“ –  20.00  
  40 let kapely! country rock | 100 kč

so 13 mole‘s Wing orchestra 20.30  
   swingová tančírna | 100–150 kč

ne 14 divadlo zaseto: kaJínek 19.00  
   divadelní představení | 200 kč

po 15 václav kouBek s kapelou 20.30 
   150 kč

út 16 tiBet + mensfield 20.30  
   rock | 100 kč

st 17 odra tůma – křest alBa! /  20.00  
  host: Janis Japlin revival rock | 150 kč

čt 18 kluB zadán

pá 19 pilot study – speciální 19.50  
  narozeninový koncert! 80–120 kč

so 20 los culos – křest alBa! /  20.00  
  host: matemato latino rock | 150 kč

ne 21 soukup čte! 20.30  
   autorské čtení | 200 kč

po 22 kluB zadán

út 23 olin neJezchleBa & kyBaBu 20.30 
   250–300 kč

st 24 Benefiční koncert pro home4pets:  20.30 
  dáša zázvůrková & Bára smeJkalová  
  a hosté 250 kč

čt 25 Jan spálený & aspm 20.30  
   jazz & blues | 150 kč

pá 26 Barování se sandrou novákovou  20.00  
  a filipem raJmontem  
   fenomenální večírek | 300 kč

so 27 odečet plynu + tó víš 20.00  
   blues-rock / rock | 150 kč

ne 28 poslední vlastenecká divadelní:  19.00  
  starci po chmelu  
   divadelní představení | 100–200 kč

po 29 ve čtvrtek v pět 19.30  
   folk | 150–200 kč

út 30 Bran 20.30  
   hudba keltské bretaně | 190 kč

st 31 potlach: pacifik + archa 20.00  
  uvádí tony linhart 150 kč

malostranská beseda obdržela od magistrátu hl. města prahy pro rok 2018 dotaci ve výši 800.000 kč   
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Malostranské náměstí 21 
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tel. (+420) 257 409 123 
e-mail pokladna@malostranska-beseda.cz

ote vír ací doba 
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