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MOTUS > ALFRED
VE DVOŘE

prostor pro živé umění
home for the live arts



06
02   ∞  

hon na liŠKu
FOX HUNT
eKs

  tanečně vizuální představení 
o člověku žijícím ve světě binárních 
čísel / Dance and visual theatre about 
humans in a world of binary numbers

20.00  Duncan Centre    Branická 41

06 07 premiéra   ∞  

stiCKer
m. veling, J. Bárta & h. třešňáková

  Co vás může potkat na zdánlivě 
nekonfliktní návštěvě manželského 
páru, nacházejícího se za jakousi 
únosností vztahu? / What could you 
encounter during the apparently good-
natured visit of a married couple beyond 
the bearability of their relationship? 

20.00  velký sál

13 14 nová práCe   multi

linGua moriBunDa
susanne Kass

  Jaká je podstata jazyků a proč 
jich v současné době tolik vymírá? 
performance se zabývá individuální 
i kolektivní historií jazyka / What is 
the nature of language and why are 
so many of them currently dying out? 
The performance addresses indi-
vidual and collective language histories

20.00  malý sál

15  CZ

město
TOWN
Dětské divadelní studio alfred Junior
Children’s theatre studio Alfred Junior

  prezentace autorské tvorby dětí 
z alfreda Juniora / A presentation  
of devised performance work 
by the children of Alfred Junior

14.00  velký sál

18   ∞  

Cesta
THE JOURNEY
farma v jeskyni
Farm in the Cave

  Koncert – představení – setkání. 
Části z různých inscenací se střídají 
s ukázkami z cest souboru za inspirací 
Concert – performance – gathering. 
Different parts of various performances, 
interwoven with samples from the com-
pany’s journeys of inspiration

20.00  velký sál

19  ∞  

pan roman
MR. ROMAN
handa Gote research and Development 
& martin Ježek

  audiovizuální událost, živá hudba 
a otevřený bar / Audio-visual event, live 
music and open bar

20.00  malý sál

20 21  ∞  

KoupelnY part ii:
Krása, milD verZe
BATHROOMS PART II:
BEAUTY, MILD VERSION
rybařvoucí o.s. 

  Jedinečná, tentokráte čistě 
jevištní, podívaná do jiných světů. 
Druhý díl koupelnového seriálu, ve 
kterém hlavní hrdinky mutují čistou 
krásu / A unique view into different 
worlds, this time purely on stage. 
In this second part of the Bathroom 
Series, pure beauty gets a revamp

20.00  velký sál

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

autor vizuálu měsíce / June photo 
lunchmeat: Dita havránková

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

předprodej / Advance Tickets
www.ticketstream.cz, www.alfredvedvore.cz

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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12
mraKY
CLOUDS
handa Gote research and Development

  rodinná archeologie veroniky Švábo-
vé / Veronika Švábová’s family archeology

20.00  velký sál

CZ / en


