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prostor pro živé umění
home for the live arts

A čejka chocholatá
B konipas bílý
C holub hřivnáč
D vlaštovka obecná
E červenka obecná

F budníček menší
G špaček obecný
H strnad obecný
I drozd zpěvný
J skřivan polní
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ZAJATCI VESMÍRU
PRISONERS OF SPACE
Wariot Ideal
Fantastický příběh o velké dobrodružné pouti člověka ke hvězdám,
o tajemstvích Vesmíru a nekonečnosti
prostoru i lidské představivosti
A fantastic story of humankind's great
adventurous bond to the stars, the secrets
of the universe, and the endlessness
of space and human creativity
17.00
Velký sál
vhodné pro děti od 6 let / for kids 6 and up

11 12

CZ

THE STRANGER GETS A GIFT
Cristina Maldonado MEX
Divadlo jako privátní zkušenost. Jeden performer a jeden divák
v intermediální instalaci zaměřené
na výzkum osobních rituálů / Theater
as private experience. One performer and one audience member in
an intermedial installation focusing
on the research of personal rituals
21. | 17.00, 22. | 17.00, 23. | 10.00

Malý sál

23
JARO*SLAV
Motus a ALTA společně pro ptactvo
a děti / Motus and ALTA for the birds
& the kids
Zábavné kreativní odpoledne
spojené s průvodem masek / Fun,
creative afternoon with parade of masks
14.00
Velký sál & Studio ALTA
vhodné pro děti od 5 let / for kids 5 and up

SUPER – NATURAL
Wariot Ideal
Survival performance

20.00
Velký sál
v rámci Švýcarského jara / part of The Swiss
Spring multi-disciplinary programme
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Dukelských Hrdinů

SENSO UNICO
Compagnia Due CH
Návrat švýcarských klaunů
Return of the Swiss Clowns

Heřmanova
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Strossmayerovo
náměstí

∞

WHAT SHE DOES
Cristina Maldonado MEX
Performance, vstupy a živá manipulace strachu v americkém krimi thrilleru
z roku 1962. Rozkrývá pasivitu a bezmocnost, kterou pociťujeme ve chvílích,
kdy jsme ochromeni strachem
A video-performance that re-interprets
an American film-noir thriller from the
1960s. It is a statement against passivity
and our doubts about our own ability to
change what we perceive, especially when
fear paralyzes us
20.00
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Veverkova

15 16

26 27

∞

Velký sál

Františka Křížka

20.00

CZ / EN

Malý sál

jazykově bezbariérové / no language barrier
v češtině / in Czech
v české, nebo anglické verzi
in English or Czech version

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.

