
TYHLE DEKKA NA VÁNOCE
PŘIBRAT CHCETE!

Gratulujeme, ………………………………….!

Někdo Vás má hodně rád, protože Vám daroval pár Dekka navíc. Že se umíte na Vánoce 
vykrmit celkem dobře sami, a že jsme si to mohli nechat od cesty? Věřte, že náš soubor 
DEKKADANCERS Vám nabídne potravu úplně jiného charakteru.

Nakrmíme Vaši kulturní duši autorskou choreografií. Oko si také díky špičkovým Nakrmíme Vaši kulturní duši autorskou choreografií. Oko si také díky špičkovým 
performerům a nositelům několika Thálií přijde na své. A zabrat dostane i Vaše bránice, 
protože víme, že milujete humor stejně jako my!

Podívejte se, co budeme v roce 2023 hrát:

A.I.
Jak by se Vám líbilo vidět první striptýz nominovaný na Thálii? Ano, i ten máme v Jak by se Vám líbilo vidět první striptýz nominovaný na Thálii? Ano, i ten máme v 
malíčku! A.I. je komorní inscenace o třech robotech, kteří se učí, jak zabodovat v lásce. 
Účinkují: Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar a Viktor Konvalinka. 

Double Shot
Večer složený ze dvou částí. Choreografie Ondřeje Vinkláta nazvaná Occulatum Vás Večer složený ze dvou částí. Choreografie Ondřeje Vinkláta nazvaná Occulatum Vás 
zavede do nejtemnějších koutů lidské duše (možná i té Vaší?). Řbitov nápadů pak vzkřísí 
několik choreografií a humorných gagů, které jsme za 13 let existence souboru 
nasbírali. 

Poslední večeře
Naše první autorská inscenace ani po pěti letech neztratila na svém lesku!
V příštím roce ji navíc uvedeme s novým obsazením. Čeká Vás příběh jedné velké zrady V příštím roce ji navíc uvedeme s novým obsazením. Čeká Vás příběh jedné velké zrady 
propletený drobnými historkami o gangsterech, vražedných kuchařích, tajných 
agentech a smrtící kráse ruských baletek. 

Kniha džunglí
Umí tygr létat a opice tančit? Přijďte to v létě zjistit do Azylu78! Hudebně-taneční 
zpracování Kiplingovy Knihy džunglí v podání DEKKADANCERS, Divadla bratří Formanů 
a České filharmonie vezme od konce května stan na pražském Výstavišti útokem. 

Neřešte deka o Vánocích. Milujte svá i naše Dekka v průběhu celého roku!Neřešte deka o Vánocích. Milujte svá i naše Dekka v průběhu celého roku!
#chcipribratdekka

Činnost DEKKADANCERS dlouhodobě podporují:




