12 / 2013
MOTUS > ALFRED
VE DVOŘE

prostor pro živé umění
home for the live arts

12
07 08

Ewan McLaren
Intendant / Artistic director

Velký sál
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ZAJATCI VESMÍRU
Wariot Ideal
Fantastický příběh o velké dobrodružné pouti člověka ke hvězdám,
o tajemstvích Vesmíru a nekonečnosti prostoru i lidské představivosti
A fantastical 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
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STICKER
Jan Bárta, Halka Třešňáková
& Milou Veling
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

CZ
CZ / EN
MULTI

Velký sál

v češtině / in Czech
v češtině s anglickým tištěným překladem
in Czech with printed English translation
multijazyčné / multilingual

Autor vizuálu měsíce / illustration

Dukelských Hrdinů

Thanks to our audience and all supporters for an exceptional year. In 2013 Motus
presented almost 100 events concerned
with the theme of memory: 7 Czech
premiere projects created by different
independent groups, two street festivals,
events for kids, many European guests,
plus our big international co-production
All the Sex I’ve Ever Had. We look
forward to seeing you in February 2014,
which will feature our Festival of Soups,
Slovenian dance performer Maja Delak
plus the best new works at the Small
Inventory Festival. Many events in 2014
will be related to the theme of identity.
Happy holidays!
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Veverkova

Ewan McLaren
Intendant / Umělecký ředitel

MULTI

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

Františka Křížka

Rád bych poděkoval všem našim divákům a partnerům za podporu v tomto
výjimečném roce. V produkci Motus
o.s. jsme letos uvedli téměř 100 projektů
souvisejících s celoročním tématem
paměti: 7 českých premiér nezávislých
tvůrců, 2 pouliční festivaly, projekty pro
děti, představení mnoha evropských
hostů a zejména významnou mezinárodní koprodukci Všechen sex mého
života. Rok 2014 bude ve znamení tématu Identita a my se s vámi těšíme opět na
viděnou v únoru na Festivalu polívek,
u představení slovinské tanečnice Maji
Delak nebo na festivalu Malá Inventura.
Příjemné svátky vám přeje,

premiéra

Robert Smolík

Adresa divadla / Address of the Theatre
Františka Křížka 36, Praha 7, 170 00 / Pokladna divadla
a bar divadla jsou otevřeny hodinu před představením
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.

