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01 
Dia De los muertos  
Den mrtvÝCh
DAY OF THE DEAD
o.s. motus a loutky bez hranic

  tradiční oslava mexických dušiček  
Inspired by the Mexican holiday 

15.00  park stromovka  kachní jezírko   
                    the duck pond

11 hG  CZ

super  natural
Wariot ideal

  survival performance

20.00  velký sál

14 16 CZ

v pasti těla
TRAPPED IN THE BODY
Jakub folvarčný a týna průchová

  společenský horor / Societal horror

20.00  malý sál

19 hG  ∞  

What she Does
Cristina maldonado meX

  tactile vJing jak ho neznáte 
Tactile VJing as never before 

20.00  malý sál

20 21 hG  ∞  

prales
DEEP FOREST
handa Gote research & Development

  sustainable living theatre

20.00  velký sál

22   hG  ∞  

stanDarD 8 super8
  martin Klapper a Jan Dörner vy-

bírají ze svých soukromých sbírek 8mm 
filmů / Martin Klapper and Jan Dörner’s 
selection from their 8mm film collections

18.00  velký a malý sál

23 ∞  

tonttu
pasi mäkelä fin

  Divokost v srdci jednoho šotka: 
finský folklor na hranici fyzického 
extrému / This gnome is wild at heart: 
extreme physical approach to Finnish 
folklore

20.00  velký sál

11

29 KD  ∞  

post moDern DanCe Dnes
POST MODERN DANCE TODAY
martha moore usa a félix perrotin f

  john and jane installation, per-
formance ve formě eventu i pro (ne)
tanečníky / john and jane installa-
tion plus an "event" performance with 
(non-) dancers

20.00  velký sál

30   KD  ∞  

triloGie pohYBu: fraCtureD, 
la folia,  taneC maGnetiCKé 
BalerínKY
TRILOGY OF MOVEMENT: FRAC-
TURED, LA FOLIA, DANCE OF THE 
MAGNETIC BALLERINA
andrea miltnerová GB | CZ

  tři minimalistická, technicky pre-
cizní a tajemně poutavá představení 
Can contemporary dance have ba-
roque roots?

20.00  velký sál

hG    handa Gote: still-life 3 festival
KD    KoresponDance festival., se.s.ta

∞    jazykově bezbariérové / no language barrier
CZ    v češtině / in Czech

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 
kultury, Graffitti networks, Českým novinám.cz, 
magazínu a2, tiskárně integraf, Čro 3 – vltava, 
expats.cz a radiu 1.
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