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01 ∞  

marGaretha vYpravuJe 
(novÁ verZe) & Breath maDe 
visiBle (film aBout anna 
halprin)
MARGARETHA HOLDS FORTH 
& BREATH MADE VISIBLE
Bára látalová a kolektiv
& ruedi Gerber

  současný tanec s kořeny v post 
modern Dance zblízka i na plátně 
Contemporary dance with roots in Post 
Modern Dance live and on the screen 

20.00  velký sál
projekce v angličtině / film in English
v rámci festivalu KoresponDance
part of the KoresponDance Festival

04  Dernerniéra  ∞  

DomÁCí ÚKolY Z pilnosti 
rounDe 40
WE LOVE HOMEWORK # 40
adriatik uvádí

  poslední vydání populární hitpará-
dy tanečního divadla / Last ever round of 
our physical theatre hitparade

20.00  velký sál

06 07   CZ / en

mraKY
CLOUDS
handa Gote research & Development

  rodinná archeologie veroniky 
Švábové, subjektivní studie vlastní 
rodiny v sérii obrazů bez kauzální 
souvislosti / Veronika Švábová’s family 
archeology, a subjective study of one’s 
own family in a series of scenes without 
causal association

20.00  velký sál

10 11  premiéra  ∞  

hon na liŠKu
THE FOX HUNT
eKs: o. Krejčí, p. vařáková, s. novotná, 
m. Kuttnerová & K. Blažková

  pohyb řízený binárními kódy 
Motion controlled by binary code 

20.00   Duncan Centre  
Branická 41, praha 4

13 14 15 premiéra  CZ

ZaJatCi vesmíru
THE PRISONERS OF SPACE
Wariot ideal

  fantastický pohádkový příběh 
o veliké dobrodružné pouti člověka 
ke hvězdám, tajemstvích vesmíru, 
nekonečnosti prostoru a lidské 
představivosti / A fantastic story of 
humandkind's great adventurous bond 
to the stars, the secrets of the universe, 
and the endlessness of space and human 
creativity 

vhodné pro děti od šesti let
for kids six and up

13.  16.00
14.  18.30  velký sál
15.  15.00

soutěž o měsíC slÁvY
THE MONTH OF GLORY CONTEST

líbí se vám náš vizuál? Chcete být autorem 
toho dalšího? přihlašte se na email 
pr@alfredvedvore.cz s ukázkou vašich 
minulých prací a soutěžte o měsíc slávy 
i finanční odměnu. téma únorového vizuálu 
bude známo začátkem prosince, obdržíte 
ho spolu s technickými parametry a dalšími 
potřebnými detaily.

Do you like our cover? Would you like to be the 
author of the next one? Send us your portfolio 
at pr@alfredvedvore.cz and compete for our 
Month of Glory contest as well as for a cash 
reward. Details about our next theme will be 
announced in early December.

12

∞    jazykově bezbariérové / no language barrier
CZ    v češtině / in Czech
CZ / en    česky s anglickými titulky
                         Czech with English subtitles

autoři vizuálu měsíce / December illustration
Jan Kalivoda & Jan Dörner

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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