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El Ballet de l’Òpera de Munic II, un dels millors ballets 

del món, actua al Centre Cultural Terrassa  
 
 
La companyia de ballet alemanya arriba a l’equipament terrassenc, el 
dissabte 22 de març, amb peces de Balanchine, Hans van Manen, Kohler, 
Jaroschinski i Nacho Duato. 
 
Una hora abans de l’inici de la funció tindrà lloc la presentació del llibre El 
Centre Cultural amb la dansa en commemoració dels 30 anys de 
programació de dansa ininterromputs. L’acte comptarà amb la presència 
de l’Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Ferran Mascarell. 
 
La 30a Temporada BBVA de Dansa és l’única temporada de dansa estable 
de caràcter privat de Catalunya. 
 
En el transcurs dels vint-i-nou anys que han precedit els 30 anys de 
temporades de dansa, el públic ha pogut gaudir de l’art del moviment amb la 
presentació de més de 180 companyies de més de 30 països, que han 
representat gairebé 600 coreografies, 50 de les quals han estat estrenes 
mundials. 
 
Aquesta Temporada Primavera 2014, comptarà amb dues companyies més 
de prestigi nacional i internacional: Àngels Margarit i la Companyia 
Mudances (27 d’abril) i el Ballet de Biarritz (16 de maig).  
 
 
BALLET DE L’ÒPERA DE MUNIC II 

El Ballet de l’Òpera de Munic és una de les companyies més destacades en 
l’escena de la dansa internacional i és el més elegant i clàssic d’Alemanya amb 
un conjunt de ballarins excel·lents de 32 països. El seu repertori es troba entre 
el més extens i divers de totes les companyies d’Europa i amb una programació 
sorprenent en cada temporada. 

Aquesta companyia, que compta amb el suport del Govern de l’Estat de 
Baviera, forma part d’una xarxa creada per l’Acadèmia de Música i Teatre de 
Munic, juntament amb el Ballet de l’Òpera de Munic i la Fundació Heinz Bösl 
Stiftung, la qual recolza ballarins professionals joves. Precisament, la Fundació 
Heinz Bösl Stiftung és un dels centres de més prestigi per a l’educació de la 
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dansa juntament amb el centre d’assaig del Ballet de l’Òpera de Munic i 
assegura una educació excel·lent en matèria de dansa. 

La companyia concentra la seva major experiència en el repertori clàssic i 
neoclàssic, juntament amb coneixements dels estils i tècnica contemporanis. 
Conserva la tradició i la història del ballet i forma els seus ballarins en una 
profunda comprensió artística, en la capacitat de treballar en equip i en 
desenvolupar la seva pròpia curiositat i personalitat. Els ballarins d’aquest 
conjunt passen a incorporar-se a la companyia Ballet de l’Òpera de Munic, 
ballant un dels repertoris més emocionants i diversificats del món.  

Els ballarins assisteixen a classes diàries amb grans mestres com Alex Ursullak 
i Jens Graff i participen en classes de la companyia gran on reben entrenament 
dels professors i mestres de ballet, així com d’estrelles convidades. 

Les dades:  
 
Companyia: Ballet de l’Òpera de Munic II 
 
1a part  
ALLEGRO BRILLANT 
Coreografia: George Balanchine 
Música: Piotr Illich Txaikovski 
Ballarins: Alisa Scetinina – Nicholas Losada; Nagisa Hatano – Sebastian Goffin;  Marta 
Navarete Villalba – Alexander Bennett; Alisa Bartels – Florian Sollfrank; Lisa Gareis – Devon 
Carbone. 
 
CONCERTANTE 
Coreografia: Hans van Manen 
Música: Frank Martín “Petite Symphonie Concertante” 
Ballarins: Lisa Gareis – Sebastian Goffin; Alisa Sectinina – Devon Carbone; Nagisa Hatano – 
Florian Sollfrank; Pauline Simon – Nicholas Losada. 
 
2a part  
STREICHQUINTET 
Coreografia: Terence Kohler 
Música: Franz Schubert 
Ballarins: Alisa Bartels, Lisa Gareis, Nagisa Hatano, Anna-Lena Uth, Marta Navarrete Villalba, 
Alisa Scetinina, Pauline Simon, Elvis Abazi, Alexander Bennett, Devon Carbone, Sebastian 
Goffin, Nicholas Losada, Gabriele Radaelli, Gianmarco Romano, Florian Sollfrank 
 
INTUITION BLAST 
Coreografia: Ralf Jaroschinski 
Música: Piotr Illich Txaikovski “El Llac dels Cignes”, Vals del 1r acte i pas a quatre del 2n acte. 
Ballarins: Florian Sollfrank – Gianmarco Romano 
 
JARDÍ TANCAT 
Coreografia: Nacho Duato 
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Música: Maria del Mar Donet 
Ballarins: Lisa Gareis, Marta Navarrete Villalba, Alisa Bartels, Devon Carbone, Sebastian 
Goffin, Nicholas Losada. 
 
Durada aproximada 1h i 50 min 
 
Dia i hora: dissabte 22 de març a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 38 € 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-de-lopera-de-munic-ii/ 
Venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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