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El nou Centre Cultural Terrassa s’inaugura aquest dissabte 
amb una projecció lumínica a la façana i un piromusical  

 

● L’acte tindrà lloc a les 20’30h i estarà presidit pel conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, l’alcalde de Terrassa, Jordi 

Ballart i el President de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Ignasi 

Cusidó.  

● Al llarg de la tarda, el públic podrà visitar el nou vestíbul dedicat a Torres-

García, veure l’actuació de la companyia de dansa Big Bouncers (18h) i 

assistir a les classes magistrals de dansa que es duran a terme a partir de 

les 15h a la Sala d’Actes amb un primer ballarí del Bolxoi de Bielorússia.  

● Després de l’acte inaugural, tindrà lloc la clausura de la 32a Temporada 

BBVA de Dansa amb la representació de Giselle, del Ballet del Teatre 

Bolxoi de Bielorússia. 

 

El proper dissabte 5 de desembre, el Centre Cultural Terrassa mostra la seva nova 

façana i convida a la ciutadania a gaudir d’una tarda d’intensa activitat dins i fora 

de l’equipament. La inauguració tindrà lloc a les 20’30h i estarà presidida pel 

conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, l’alcalde de 

Terrassa, Jordi Ballart i el President de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Ignasi 

Cusidó.  
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El públic es veurà sorprès per una intervenció lumínica ideada per aquesta ocasió 

per l’artista Tom Carr, que actualment exposa Ecos de Carles Buïgas al Centre 

Cultural. Un piromusical, amb música de l’overture Candide de Leonard Bernstein, 

posarà punt i final a aquesta festa oberta i gratuïta per a tothom. 

 

Activitats durant tota la tarda 

A partir de les 15h de la tarda, l’equipament s’omplirà d’activitat de forma 

ininterrompuda; A primera hora i fins les 18h, a la Sala d’Actes s’impartiran classes 

magistrals a alumnes d’escoles de dansa d’arreu de Catalunya. Un primer ballarí 

del Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia donarà instruccions als joves ballarins en 

tres classes de 50 minuts, dividides en nivells: bàsic, intermig i avançat. (Obert al 

públic. Es prega silenci) 

Una vegada finalitzades les classes, a les 18h, la companyia Big Bouncers oferirà 

una actuació de dansa a la sala 3 d’exposicions. Es tracta de Doppelgänger , una 

peça que la jove companyia, formada per Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i Mireia 

de Querol, han creat per interactuar amb una de les instal·lacions de l’exposició 

Tom Carr.Ecos de Carles Buïgas. La paraula Doppelgänger prové de doppel, que 

significa ‘doble’, i gänger, que vol dir ‘caminant’, i podria traduir-se com ‘el que 

camina al costat’. També s’utilitza per designar a qualsevol doble d’una persona. 
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BALLET DEL TEATRE BOLXOI DE BIELORÚSSIA | Dissabte, 5 de desembre · 21h 

 

Posteriorment a l’acte inaugural, el Centre Cultural Terrassa clausura la 32a 

Temporada BBVA de Dansa amb la representació de Giselle, del Ballet del Teatre 

Bolxoi de Bielorússia (21h). 

Fundat l’any 1920, el Teatre Bolxoi de Bielorússia és un dels tres únics teatres amb 

el títol mundial de Bolxoi. 

El seu espectacular teatre ha estat reformat recentment i el formen un equip de 

1.200 persones entre l’equip artístic (dansa, òpera i orquestra), el personal 

d’administració i l’equip tècnic. 

La companyia té un extens repertori que inclou els títols més importants de la 

dansa i la seva projecció internacional ha rebut unes excel·lents crítiques en els 

més de 30 països que ha visitat en els últims anys. 

 

Giselle 

(Ballet en dos actes) 

 

Obra mestra de la dansa romàntica. Giselle va ser estrenada l’any 1841 a l’Òpera 

de París constituint-se en una peça fonamental de la dansa clàssica, tant pel 

tractament dels ideals romàntics com per l’ús de la més refinada tècnica teatral del 

segle XIX. 

Giselle és la història d’una jove camperola de gran bellesa i extremada innocència 

que viu a les valls propers al Rin. La noia desitja per sobre de tot, ballar, però és  
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reprimida constantment per la seva mare que tem que, degut a la seva fràgil salut, 

Giselle pugui morir donzella abans del seu casament i convertir-se fins a l’eternitat 

en una Willi (esperit nocturn que mata als homes a partir de la mitjanit). 

 

Música:  Adolphe Adam 

Coreografia:  Jean Coralli, Jules-Joseph Perrot, Marius Petipa 

Llibret:  Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier, Jean Coralli 
 

Posada en escena: Nikita Dolgushin  (Artista del Poble de la Unió Soviètica) 

Disseny: Vyacheslav Okunev (Artista del Poble de Rússia, Guardonat amb el Premi 
Estatal de la República de Bielorússia) 
 
Assistent del coreògraf: Aleksandra Tikhomirova 

 

Repartiment 

Giselle: L.Khitrova 

Albrecht: O.Eromkin 

Myrtha:  M.Vezhnavets 

Hans:  Y.Kavaliou 

Pas de deux: V.Trenkina i K. Kuzniatsou 

Dues Willis:  N.Filipava i I.Eromkina 

Bathilde:  P.Zakharankava 

Comte:  E.Azarkevich 

Mare:  T.Ulasen 

Wilfried:  I. Savenkau 
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Cos de ball 
 

P.Zakharankava, V.Hrudzina, E.Ihnatchyk, E.Zhdaniuk, D.Miadouskaya, 

V.Auchiynnikava, V.Shoamonina, N.Karpovich, D.Korchevska, V.Aleshcenko, 

D.Saladukha, V.Biahinina, T.Dubatouka, E.Yurchyk, T.Ulasen, T.Savitskaia, 

A.Bankousi, I.Matskevich, S.Aleksiayuk, H.Kulinkovich, Y.Bashura, M.Filipau, 

A.Posakh, A.Piatrenka, A.Sirashtan, A.Sarkisov, D.Liavonau, A.Tsauko.    

…………………………………….. 

Més informació 

Ballet del Teatre Bolxoi de Bielorússia 
Giselle 
Hora: 21h 
Preu: 48 euros 
 
PREMSA: www.fundacioct.cat/category/sala-premsa/ 

PUNTS DE VENDA: 

Taquilla Centre Cultural Terrassa 

Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 

Dimecres  a dissabte de 16 a 20h i una hora abans de la funció  

Per internet www.fundacioct.cat  

Per telèfon al 93 780 41 22 

  

DESCOMPTES: 

15% per a clients de BBVA i CX 

 

Grups 

15% per a grups a partir de 15 persones 

20% per a grups a partir de 25 persones 

25% per a grups a partir de 50 persones 

 

Es poden consultar més descomptes per a col·lectius al nostre web. 
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