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Estrelles del Ballet Rus, gran exhibició de primers ballarins dels 
teatres més importants de Rússia, aquest dissabte a les 21h al 
Centre Cultural Terrassa 
 
 

 Els artistes convidats formen part dels teatres de Bolxoi, 
Stanislavski, Kremlin de Moscou i el Ballet Rus de Gordeev. 
 

 

 El mateix dia s’impartiran diverses classes magistrals de dansa a 
càrrec de la directora de l’espectacle. Hi participaran 150 alumnes 
d’una vintena d’escoles de dansa d’arreu de Catalunya. 

 
 
L’espectacle 

Aquest dissabte el Centre Cultural Terrassa viurà una intensa jornada on el 
ballet clàssic serà el gran protagonista, a les 21h del vespre es presenta el segon 
espectacle de la 31a Temporada BBVA de Dansa. Estrelles del Ballet Rus és el 
títol d’aquesta gala on es presentarà un ampli ventall del patrimoni de ballet 
clàssic dels segles XIX i XX presentat per primers ballarins dels tealtres de Bolxoi, 
Stanislavski, Kremlin de Moscou i el Ballet Rus de Gordeev. Durant tot 
l’espectacle es viurà una presentació de la famosa Escola Russa de la dansa 
clàssica, un exemple de gran nivell, estil impecable, elegància i bon gust. El 
programa inclou grans peces clàssiques com El corsari, El Llac dels Cignes, Don 
Quixot o El Trencanous. 

10 minuts abans de començar l’espectacle, el ballarí i coreògraf, Toni Jodar, farà 
una breu explicació sobre l’espectacle que el públic veurà a continuació. Aquesta 
activitat s’emmarca dins del programa Aixecant el Teló, una nova proposta del 
Centre Cultural Terrassa per donar eines al públic per apropar al públic les claus 
interpretatives de cada funció.  

Adjuntem imatges i el programa de l’espectacle 
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Classes magistrals 
 
El Centre Cultural Terrassa i BBVA refermen el seu compromís en la divulgació 
de la dansa entre els més joves és per això que, prèviament a l’espectacle, 150 
alumnes de dansa rebran una classe magistral de dansa impartida per Natalia 
Vyskubenko, professora de ballet internacional del Teatre Bolxoi de Moscou i 
directora de l’espectacle que veuran a continuació. Els alumnes podran viure 
d’aprop l’experiència de rebre classes de ballet de la mà d’una prestigiosa 
professora acompanyada per un pianista a la Sala d’Actes del Centre Cultural 
Terrassa. 
 
En aquesta segona edició s’han adherit a l’activitat una vintena d’escoles 
d’arreu de Catalunya i de localitats tant diverses com Girona, Vilassar de Mar, 
Mataró, Calella, Esplugues de Llobregat, Barcelona Igualada, Sabadell i Terrassa. 
En total es faran sis classes magistrals al llarg del matí i de la tarda distribuïdes 
en tres nivells diferents.    
 
Natalia Vyskubenko 
 
Vyskubenko va iniciar-se al món de la dansa amb només 5 anys. Començà 
estudiant a l’Acadèmia de Kíev i a l’Acadèmia de Ballet Bolxoi. L’any 1994 Es va 
graduar amb el mestre Golovkina i va entrar a formar part del Teatre Bolxoi de 
Moscou on ha fet de solista en els ballets més populars i hi imparteix classes 
actualment. Des del 2011 és assistent del director artístic de la Gala del Kremlin - 
Estrelles del ballet del segle XXI. 
 
 

Les dades 

Estrelles del Ballet Rus 
Dia i hora: dissabte 8 de novembre a les 21h. 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 40 € 
Durada: 120’ 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/gala-destrelles-del-ballet-rus/ 
Venda localitats: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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