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04 ∞    Z

Y por qué John Cage?
antic teatre Barcelona esp

  hlasová smršť, při které praská 
jazyk – představení o různých
podobách řeči / The power of the sound 
of words – insinuating and surfing
on the waves of the imagination

20.00  velký sál

06 ∞    Z

foutaise 
Compagnie Des pieds perchés Ch

  o věcech mezi lanem a zemí: 
dechberoucí závěsná akrobacie i ko
mediální hra pro celou rodinu / Things 
between ropes and the earth: stunning 
vertical rope acrobatics and a comedy for 
the entire family

20.00  velký sál

11  ∞  

DomáCí úkolY Z pilnosti #40
We Love HomeWork #40
adriatik uvádí

  populární hitparáda tanečního 
divadla / Popular physical theatre 
hitparade

20.00  velký sál

14 ∞    Z

pisum sativum
pod vedením / supervised by
karine ponties f

  posedlost tělesnou představivostí – 
představení karine ponties, 
studentů Jamu, výtvarných umělců 
a performerů / obsessed with 
Physical Imagination – performance 
by karine Ponties, JAmU students, 
visual artists and performers

20.00  velký sál

15  CZ   
mY_spaCe
Dětské divadelní studio alfred
Junior / Alfred Junior children’s 
theatre studio

  několik malých nesouvislých 
příběhů / Several short separate stories

17.00  velký sál

16 17 ∞  

koupelnY – part 1: mÝDlo 
BATHroomS – PArT I. SoAP
rybařvoucí o.s.

  tak trochu jiná soap
opera – představení za zavřenými 
dveřmi koupelny / A different sort 
of soap opera – performance be-
hind the closed bathroom door

20.00  malý sál

10

19 ∞  

Já taDY, tY tam
me Here, YoU THere
Benešová, stojčevskij, Beneš

  podívej se na tu hudbu! – perfor
mance pro všech šest smyslů / Look 
at the music! – performance for all 
six senses

20.00  velký sál

23 24 CZ   
v pasti těla
Jakub folvarčný a týna průchová

  společenský horor / Societal horror

20.00  malý sál

27 28 premiéra  CZ

super – natural
Wariot ideal

  survival performance

19.30  velký sál
v rámci 4+4 dny v pohybu

Z    host ze zahraničí / International guest
∞    jazykově bezbariérové / no language barrier
CZ    v češtině / in Czech
en    v angličtině / in english

adresa divadla / Address of the Theatre
františka křížka 36, praha 7, 170 00

předprodej / Advance Tickets
www.ticketstream.cz

rezervace / reservations
www.alfredvedvore.cz | rezervace@alfredvedvore.cz
+420 775 186 860

poDěkování městu praha, které podporuje naši 
činnost částkou 4,2 milionu ročně, ministerstvu kul
tury, graffitti networks, Českým novinám.cz, magazínu 
a2, kinu aero, tiskárně integraf, Čro 3 – vltava, 
expats.cz a radiu 1.
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