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ZavaŘ!
GET COOKING!
motus o.s. a přátelé / and friends

  festival polívek uprostřed zimy
Midwinter Festival of Soups 

16.00  velký a malý sál

05 06
CloWn's CrumBs
studenti Ksft-Difa-Jamu
& pierre nadaud

  Klaunské etudy na vážná témata 
aneb kdo si co nadrobí, to si sežere  
Clown etudes on serious subjects: That’s 
the way the cookie crumble, so eat it up!

20.00  velký sál
vhodné pro děti od 10 let / for kids ten and up

19 premiéra  ∞  

GolD anD poWDer
sumako Koseki Jap | fr

  tanec butó / Butoh dance

20.00  velký sál

23  CZ   mi

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

  společenský horor / Societal horror

16.00   malý sál
off program malé inventury

24   ∞    mi

taneC maGnetiCKé BalerínKY
DANCE OF THE MAGNETIC 
BALLERINA
andrea miltnerová GB | CZ

  pohybová retroexprese 
Retroexpression in Movement

18.00 a 19.00  velký sál

26   ∞    mi

prales
DEEP FOREST
handa Gote research & Development

  sustainable living theatre

20.00  velký sál

26  en / CZ  

What she Does 
Cristina maldonado meX

  tactile vJing jak ho neznáte 
Tactile VJing

21.30  malý sál

28    ∞  

KoupelnY: part 1 – mÝDlo
BATHROOMS: PART I – SOAP
rybařvoucí o. s. – tereza Benešová, 
tereza Koníčková, sofia adamová 
& anja Šebelková

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

18.00  velký sál

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

mi    v rámci festivalu malá inventura
                         part of the Small Inventory festival

autorka vizuálu měsíce / February illustration
věra Dupynová

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, radiu 1, 
tanečním aktualitám a taneční zóně.

D
uk

el
sk

ýc
h 

h
rd

in
ů

fr
an

ti
šk

a 
K

ří
žk

a

v
ev

er
ko

va

heřmanova

nG
veletržní

paláC

Bio
oKo

plpk. sochora

milady horákové

alfred
ve dvoře

strossmayerovo
náměstí


