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prostor pro živé umění
home for the live arts
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ŘEKNI NĚCO
SAY SOMETHING
Jiří Adámek & Boca Loca Lab
Tři muži a tři ženy prskají, kvílí, špitají, volají. Mluví na sebe beze
slov. Vidíme, jak vznikají vztahy
mezi nimi, skutečné i vysněné
Three men and three women hiss,
howl, whisper, and call. They speak
to each other without words. We
watch the relationships between
them develop, relationships real and
dreamed-of

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. Burroughs’s novella Ghost of Chance
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Polotón, posun
Halftone-Shifting
Studio Zijspan NL
Deimion van der Sloot
Hidde Meulenbeek
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NOVINKA
Od března startujE
pravidelný cyklus
sobotních pohádek!
Jednu sobotu v měsíci bude
divadlo Alfred ve dvoře patřit
autorským pohádkovým představením a dětem menším, větším
i těm zcela odrostlým. Těšíme se na
viděnou / This March we launch our
regular programme of Saturday kids’
shows! One Saturday each month we
open the doors of the Alfred ve dvoře
Theatre for special devised theatre
shows for kids both small and tall
and parents, too. See you there soon
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jazykově bezbariérové
no language barrier
v češtině / in Czech
česky s anglickými titulky
in Czech with English subtitles

Autor vizuálu měsíce / March illustration
Dana Svobodová

NG
Veletržní
palác
Heřmanova

CZ

17.00
Velký sál
pro děti od 3 let / for kids 3 and up
První z cyklu sobotních pohádek
first of the “saturday kids’ shows” series
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Malý sál

alfred
ve dvoře

Velký sál

VÝSTAVA
EXHIBITION
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WHAT SHE DOES
Cristina Maldonado MEX
Tactile VJing, živá manipulace scén amerického krimi
thrilleru Experiment in Terror.
Live sound: Federsel / Tomáš
Procházka / Tactile VJ. Handling
Fear. Performance that reinterprets
a thriller from the 60s by making live
physical interventions to invade and
damage the composition, atmosphere and situation of the scenes

Dukelských hrdinů
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Veverkova



OBSKURNÍ FILMOTÉKA
A TANEC MAGNETICKÉ
BALERÍNKY
OBSCURE CINEMATHEQUE
& DANCE OF THE MAGNETIC
BALLERINA
Jan Komárek, Andrea
Miltnerová CZ/UK & hosté / guests
Nenásilné, avšak podivné
propojení obrazu s pohybovou obsesí. Komorní večer při
archaickém osvětlení a svařeném
víně / An unforced yet curious
association of movement obsession
images. An intimate evening with
archaic lighting and mulled wine

Františka Křížka
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CIRKUS PRDÍTKO
Jakub Folvarčný
Kdo se bojí, nesmí do cirkusu.
Pohádka pro nejmenší, která jde
za hranice viditelného a představitelného / A show for kids
that goes beyond the borders of
visibility and of the imagination

vé
Strossmayerovo
náměstí

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.

