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

  pohybová retroexprese. oceňované 
taneční představení zařazené na prestiž-
ní seznam tzv. priority Companies 2013
Retroexpression in Movement. Chosen 
as a priority performance for 2013 by the 
prestigious European network Aerowaves

03 | 20.00  malý sál 
13 | 19.00  velký sál
13 | v rámci festivalu Česká taneční platforma
        part of the Czech Dance Platform festival

04 05 07 premiéra  ∞  

KoupelnY part ii: KrÁsa
BATHROOMS PART II: BEAUTY
rybařvoucí o.s.

  Jedinečná podívaná do jiných světů 
a cizích bytů. Druhý díl koupelnového 
seriálu, ve kterém hlavní hrdinky mutují 
čistou krásu / A unique view into differ-
ent worlds and the homes of strangers. 
In this second part of the Bathroom 
Series, pure beauty gets a revamp 

20.00  velký sál & holešovické byty

výstava  01 | 04  30 | 04

exhibition 
aňa Šebelková
KoupelnY part ii: KrÁsa
BATHROOMS PART II: BEAUTY

  výstava fotografií volně inspirova-
ná předchozími performance souboru 
rybařvoucí o.s. / A photo exhibition 
loosely inspired by previous performanc-
es of the artistic group Rybařvoucí o.s.

09 12 ∞  

pisum sativum
Karine ponties Be | fr & studenti
ateliéru Ksft-Difa-Jamu

  fyzické divadlo. představení 
belgické choregrafky, performerů stu-
dujicích na Difa-Jamu a výtvarných 
umělců / Physical theatre. Performance 
created by the Belgian choreographer, 
the performers studying at DIFA-JAMU 
and visual artists

09 | 20.00  velký sál
12 | 17.00  velký sál
12 | v rámci festivalu Česká taneční platforma
        part of the Czech Dance Platform festival

24 ∞  

triloGie pohYBu:
fraCtureD, la folia, taneC 
maGnetiCKé BalerínKY
TRILOGY OF MOVEMENT: 
FRACTURED, LA FOLIA, DANCE 
OF THE MAGNETIC BALLERINA
andrea miltnerová uK | CZ

  tělo v nejvyšším rozlišení, fasci-
nující baroko, pohybová retroexprese 
The body in high resolution, fascinating 
Baroque, retroexpression in movement

20.00  velký sál

25  CZ

praprapra… pohÁDKa 1
PRAPRAPRA… TALE 1
toy machine

  odkud jsme se vlastně vzali? 
Chodili po zemi dinosauři? nosí čáp 
děti? pohádkové představení, které 
hledá odpovědi na prapůvodní otázky  
Where do we come from? Did dinosaurs 
once roam our planet? Are babies brought 
by storks? A performance for children 
looking for answers to age-old questions

17.00  malý sál
vhodné pro děti od 3 let / for kids 3 and up

26  CZ

praprapra… pohÁDKa 2 
PRAPRAPRA… TALE 2
toy machine

  loutková variace na téma zrození, 
aneb praotázka podruhé a zase trochu 
jinak / A puppet variation on the theme 
of birth, the age-old question once again 
but differently 

17.00  malý sál
vhodné pro děti od 5 let / for kids 5 and up

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

autor fotografie / April photo
Jaroslav Dufek

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, magazínu a2, tiskárně integraf, 
Čro 3 – vltava, expats.cz, radiu 1, tanečním aktualitám 
a taneční zóně.
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