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Live Music Club Divadlo pod Lampou nebo Lampa, chcete-li, se nachází na Jižním Předměstí,
několik zastávek tramvají č. 4 od centra směrem na bory. Klub vyniká pestrým programem. 
Jsou zde dostupné tyto extras: fotbálek - kulturní akce. V podniku se točí Gambrinus Excellent
11°.

Komentáře

chilliroach [22. září 2013 | 14:46]

Lampa je fajn na koncerty (ačkoliv zvukově má ten prostor k dokonalosti daleko). Pivo spíše
podprůměr, obsluha ok, vzhled prostorů průměrný. V plzni takových podniků moc není, proto
lehce nadhodnocuji o hvězdičku (upřímně by to bylo za 3)

hate84 [10. prosinec 2010 | 15:11]

Jeden z mála klubů, kde se dá popít dobré pivo a poslechnout tvrdší muzika live, nebo
shlédnout cestopisná videa.

lofason [20. říjen 2010 | 22:17]

Nejlpeší plzenský hudební klub. Tady není o čem. 5 hvězd.

Wodpad [17. srpen 2010 | 12:35]

Stálice mezi lokály !!! Doporučuji, perfektní a zcela vyjímečná barmanská sestava :-)

Galli [30. březen 2009 | 10:37]

Hrůza a děs běs. Smažka vedle smažky! Pro normální lidi je to tam o držku!

Špit [21. říjen 2008 | 16:36]

kLASIKA!

ambiente [5. říjen 2008 | 12:34]

Od dubna 2006 v Divadle pod lampou funguje projekt s názvem VEŘEJNÁ ZKUŠEBNA. V
pravidelných časech se nabízí mladým začínajícím kapelám i jednotlivcům bez koncertní
zkušenosti prostor pro veřejnou zkoušku za účasti diváků v profesionálním klubu, s aparátem a
zkušeným zvukařem.
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Chico [2. říjen 2008 | 20:31]

Bar jako takový se mi nikdy moc nelíbil, tak ho nebudu ani moc komentovat, ale ty koncerty.
Když se vydaří program, tak je Lampa jediná změna Plzeňského (hospodského) života a to
stojí za pochvalu! Sice bejvaj přehlučený a přecpaný! Ale na druhou stranu to vytváří
atmosféru komorního musicbaru. Chodím do ní rád!

pichy [28. srpen 2008 | 22:13]

Lampička moje milovaná. Naprosto srdeční záležitost:-)). Strávil jsem tam už nejednu krutou
zimu. Koncerty jsou tu prostě nepopsatelný. Pro někoho možná malý prostor, ale ten tvoří tu
jedinečnou atmosféru:-)).

h.w.boy [27. červenec 2008 | 11:52]

peckový místo, peckový koncíky, akorát mi vadí málo místa  ale má to něco do sebe :)

Verunin [20. červenec 2008 | 00:07]

nj Lampa, nejlepší hudební klub v Plzni, to je naprosto bez debat. Vadí mi na ní tak možná to,
že je přes léto zavřená, jinak bych pěla jen chválu-nejen na ceny, obsluhu, interiér, ale hlavně
na ATMOSFÉRU koncertů, která prostě jinde lepší není a nemůže být :)

Jena [16. květen 2008 | 01:22]

Super koncerty a akcicky. maloktera hospoda v plzni ma takovy technicky zazemi. Scena,
svetelnej park, zvuk, mix, dokonce i solidni backstage. Vopruz jsou kelimkace na akcich. A ani
houba tu neni zadnej zazrak. Ale ja tam chodim na muziku a ta je velmi good za solidni prachy.

Turbínka [11. duben 2008 | 19:36]

Fajn koncetry, pro milovníky piva také skvělá knajpa, ale když si omylem dáte červené víno,
které je vyndané z lednice a nalité do sklenky od pepsi, je to trochu chyba...

Y [20. březen 2008 | 11:04]

n1 plzensky hudebni klub. Prostor pro vsechny vyznavace alternativ. Kladne hodnotim pivo, i
kdyz pri koncertech pochopitelne rozlevane do kelimku, coz uz je bohuzel nutne zlo.

kikina [11. prosinec 2007 | 13:59]

super, kvalitni koncerty dost casto, obsluha cas od casu neprijemna, ale to se da
prezit:)vyborny

Vožralej Vožrala [8. prosinec 2007 | 17:00]

Nejlepší klub v Plzni! Co dodat, prostě SUPR!

Vrky [30. listopad 2007 | 23:16]

Jsou tady fajn koncerty, schází se tady fajn parta lidí. Mají tady dobrý pivko, jedinou
nevýhodou je hodně malej prostor, nevejde se sem moc lidí.

Janinininka [22. říjen 2007 | 10:15]

Líbí se mi třeba ty Múzy, že tam pořádají ty pro začínající kapely, je to tam příjemný a pivo
dobrý no..:-). Ráda tam vždy zajdu:)
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BuFu [8. červenec 2007 | 10:56]

prijemny club dobry pivo zatim jsem tam potkal samy lepší lidi 

Kostěj [28. červen 2007 | 14:13]

Jedno z mála míst kam se dá v Plzni zajít na rozumnej koncert. Bohužel jejich zvukař je zjevně
hluchej, a se zvukařem spousta kapel stojí a padá. Navíc vím o pár konfliktech s obsluhou co
nenalévá pivo zrovna do míry, a celkově je to tam dost hnusný. Vyskytuju se tam opravdu jen
na koncerty.

Vasek [11. květen 2007 | 14:22]

Výborný koncerty i program, dá se tu i celkem dobře posedět :-)

Fikusak [14. únor 2007 | 10:00]

No, občas dobrý koncerty, jinak nic moc... Nahoře navíc dost mizernej zvuk, řekněte už to
někdo zvukařovi - dole v pohodě, všechno je slyšet jak má být, nahoře zoufalství... Škoda,
myslím, že to by mohlo jít vychytat.

Startinka [4. únor 2007 | 17:52]

Dobrej lehce undergrundovej klubík, kde se pořádají hodně zajímavý konzerty, který jinde
těžko najdete. Super místo pro začínající skupiny. Ze začátku jsem si akorát nemohla zvyknou
na trochu jiný lidi, ale nakonec v poho a pokud při konzertě nestojíte přímo u repráku je to tu
fajn. 

nasa [30. leden 2007 | 23:14]

koncerty obcas super, akorat bych rekl, ze slaba propagace, clovek musi hledat, co se tam
deje a tak obcas neco utece. minusem je (ne)kvalita piva a precpanej klub v pripade nekterych
koncertu

wee [13. leden 2007 | 16:30]

Dle mého nejlepší hudební klub v Plzni. Dává možnost začínajícím kapelám, aby se předvedli
mladému publiku. Akce jsou tu nejen hudební, ale filmové. Cenově naprosto výborné, prostě
paráda, každý si tu najde, co ho baví a zajímaá. Bezkonkurenční. Škoda jen, že u některých
rodičů stále drží tu předstvau drogového doupěte, což už dávno není pravda..

swed [19. říjen 2006 | 09:28]

Takhle kyslíčníkové pivo nemají snad nikde v PM. Vypít jich pět a vybouchnout tlakem :(( 
Lepší je dát něco poblíž, třeba u Ševců, a do Podlampy jít jen na koncík.

Petricek [10. říjen 2006 | 18:09]

Vynikající music klub, s pestrou nabídkou kvalitních koncertů znamích i zacinajicich interpretů.
Nemá chybu..

pavliCZECH [7. říjen 2006 | 15:32]

co dodat? nejvěhlasnější z plzeňských klubů, kvalitou se může rovnat např. Akropoli, Rock
café v Praze....
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Erumaxille [19. srpen 2006 | 20:35]

Tady je to suprácký!!! No mohli by míti otevřeno i přes prázdniny :o))

Johnny [5. srpen 2006 | 14:31]

Lampa se může pochlubit rozmanitou kulturní nabídkou, takže si tam občas najdu nějaký
koncert co mě zajímá. Jak už tu ale bylo řečeno, horší je to s obsluhou. Hnusné pivo do
kelímku je fakt.... Ale jinak v pohodě. Včetně malé přidružené hospůdky v přízemí..

Spidu [8. červenec 2006 | 22:43]

Nic moc klub, ale to je věc každýho, já zrovna nemusim ten styl, který je tam

Willda [25. květen 2006 | 20:14]

výbornej klub na koncerty občas tu je fakt dobrej sound   ale točená 10°jakoby byla ředěná..
tagže 12° lahvová to jistí

Bible [26. únor 2006 | 19:29]

Lampa má v Plzni asi nejsolidnější nabídku koncertů. To je prostě fakt. Jinak je tam
nejprotivnější obsluha s podmírovým pivem do kelímku a dost odpudivej interiér. Nemůžu si
pomoct, ale chodím tam fakt nerad.

L@D@ [12. únor 2006 | 00:30]

Vrele doporucuji na koncerty.. ale pivu zde stale nemuzu prijit na chut... jak kdyby ho tocily z
Plzenskyho podzemi :D

dikobraz [9. únor 2006 | 13:01]

Klub s nejpestejší hudební nabídkou v Plzni. Zaplaťpánbůh že existuje.

Abuse [6. leden 2006 | 07:18]

Universální prostor "Divadlo pod Lampou, který slouží jako multikulturní prostor prezentující
zejména nezávislou a alternativní kulturu ze všech současných uměleckých žánrů, pořádá. od
listopadu 2005 pravidelné filmové projekce, které budou stálou přehlídkou audiovizuálních děl,
jež z různých důvodů nejsou prezentována v běžných kinech a běžné filmové distribuci. Při
výběru filmů bude kladen důraz především na jejich uměleckou kvalitu, nebo jedinečnost ve
společenském a historickém kontextu i s odbornými přednáškami.
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