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01 | 02    
 ∞  

ZAVAŘ! 2
GET COOKING! 2
Motus o.s.

  Festival polívek. Přijďte se 
uprostřed zimy zahřát do divadla 
Alfred ve dvoře. Přijďte na polívku! 
Obhájí kino Aero své loňské 
vítězství? / Midwinter Soup festival. 
Come this midwinter Saturday 
and warm up at the Alfred ve dvoře 
Theatre. Come for a great soup! Will 
the Aero cinema defend its title of 
last year’s victorious recipe?

16.00  20.00  Velký sál

03 | 02 čEsKá PrEMIérA   EN / CZ
KAJ ČE… / CO KDYBY…
KAJ čE… / WHAT IF…
Maja Delak sLO

  Taneční zpověď o archety-
pech a předsudcích, které limitují 
naše životy. První zahraniční host 
v rámci přehlídky VÝCHODIs-
KA, představující tanec a divadlo 
nezávislých tvůrců ze střední a vý-
chodní Evropy / A dance solo on the 
mental patterns and prejudices that 
limit life. First international pres-
entation of our new VÝCHODISKA 
series of indie dance and theatre 
from Central and East Europe 

20.00  Velký sál

10 | 02  CZ
CIRKUS PRDÍTKO
Jakub Folvarčný

  Kdo se bojí, nesmí do cirkusu. 
Pohádka pro nejmenší, která jde 
za hranice viditelného a před-
stavitelného / A show for kids 
that goes beyond the borders of 
visibility and of the imagination

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

17 18 23 | 02    CZ / EN  MI
MISSION
Handa Gote research
& Development

  „člověk čase si a byl Kamkoli 
čas nastolí zrozen kráčí s jeho v bere 
sebou vládu.“ Theatre cut-up podle 
novely Williama s. Burroughse 
Ghost of Chance / “Man was born 
dies he He lives and goes and time 
Wherever he him takes time with 
time imposes time in in.” Theatre 
cut-up based on William S. Bur-
roughs’s novella Ghost of Chance

20.00  Velký sál

21 24 | 02  EN  MI
THE STRANGER GETS
A GIFT SERVICE – 
REMINISCENCIA
Cristina Maldonado MEX 
& Bethany Lacktorin UsA

  Art service pro jednoho diváka. 
rezervace nutná:
Performance installations for one 
person. Booking required:
the.stranger.gets.a.gift@gmail.com 

od / from 12.00; po hodinách / every hour  
 Malý sál 

22 23 | 02    ∞   MI
THE STRANGER GETS
A GIFT SERVICE –
INTERRUPTOR
Cristina Maldonado MEX 
& Jessica serran CAN

  Art service pro jednoho diváka. 
rezervace nutná:
Performance installations for one 
person. Booking required:
the.stranger.gets.a.gift@gmail.com

od / from 12.00; po hodinách / every hour 
 NG / Veletržní palác

22 | 02   
 ∞  MI

KOUPELNY PART II:
KRÁSA
BATHrOOMs PArT II: BEAUTY
ryba řvoucí 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 different 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

24 | 02    CZ / EN  MI
STICKER
Jan Bárta, Halka Třešňáková
& Milou Veling NL

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

20.00  Velký sál

MI    v rámci festivalu Malá Inventura
                 part of the Small Inventory festival

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

Autor vizuálu měsíce / February illustration 
Aleš Zapletal

Adresa divadla / Address of the Theatre
Františka Křížka 36, Praha 7, 170 00 
Motus, o.s. / Veverkova 28, 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, 
Nadaci DrAK, česko-německému fondu budoucnosti, 
Canada Council for the Arts, Ontario Council for the 
Arts, Nové scéně ND, Festivalu theater.cz, Toni & Guy, 
Grazing Daysi, Bistru 8, Graffitti networks, magazínu 
A2, tiskárně Integraf, čro3 – Vltava, Expats.cz, radiu 1, 
Tanečním aktualitám a Taneční zóně.

pROSTOR pRO žiVé UMění
hOME FOR ThE LiVE ARTS


