
 
 
El Ballet del Teatre de l’Òpera de Sofia presenta Zorba, el grec , una de les principals                

obres del seu exquisit repertori, amb Igor Yebra com a estrella invitada. 

 

L’espectacle tindrà lloc el dissabte 19 de novembre al Centre Cultural Terrassa. Serà la              

primera vegada que Yebra interpreta el paper de Zorba en aquesta extraordinària            

coreografia de Lorca Massine sobre una història basada en la novel·la de Nikos             

Kazantzakis. Vint-i-sis anys després de la seva estrena mundial i amb més de 5.000              

funcions representades als escenaris de tot el món, Zorba, el grec s’ha convertit en un dels                

títols imprescindibles del millor repertori de dansa. 

 

Igor Yebra 

 

Yebra pertany a una exitosa generació de ballarins que van estudiar a l’escola de Víctor               

Ullate. Es va graduar amb matrícula d’honor en el Real Conservatorio Profesional de Danza              

de Madrid. Yebra, amb una dilatada carrera internacional i en solitari, ha actuat a              

companyies com l’Australian Ballet, el Ballet Nacional de Cuba i el Ballet Argentí de Julio               

Bocca. Destaca la seva actuació com a Ivan, el terrible (2004) al Palau de Congressos del                

Kremlin per ser el primer ballarí no rus que interpreta aquest paper. 

 

 

Ballet Nacional de Sofia 

 

En els seus gairebé 90 anys d’història, el Ballet Nacional de Sofia ha aconseguit nombrosos               

èxits reconeguts arreu del món. Des dels seus inicis ha buscat la fusió entre l’escola clàssica                

russa i l’expressivitat de la dansa alemanya desenvolupant el repertori clàssic i creant noves              

obres contemporànies. 

A banda dels títols clàssics amb els que van debutar, inclouen en el seu repertori espectacles                

mundialment coneguts com Romeu i Julieta , La Flor de Pedra, El Trencanous ,Boomerang , La             

fille mal gardée,  La Ventafocs  i l’obra que veurem aquí a Terrassa, Zorba, el grec . 

El Ballet de Sofia ha estat dirigit per excepcionals mestres de la dansa com Petar Lukanov,                

Hikmet Mehmedov, Yasen Balchanov, Mariya Ilieva i Biser Deyanov. 
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Zorba, el grec 

 

La història ens transporta a un lloc de Grècia, i ens narra la història de John, un turista                  

americà, Marina, una jove grega, i Zorba. Una posada en escena que ens mostra el veritable                

significat de la dansa: un remei contra la tristesa i una manifestació de l’alegria, encarnant al                

mateix temps la mística del poble grec.  

 

Programa  

Durada: 100 minunts amb un descans de 20 minuts més.  

 

Fitxa artística 

Zorba: Igor Yebra 

Marina: Marta Petkova / Katerina Petrova 

John: Nikola Hadjitanev / Emil Yordanov 

Yorgus: Kiril Ivanov 

Madame Hortense: Anastasia Nedelcheva 

Direcció i Coreografia i Llibret: Lorca Massine 

 

 

Classes magistrals de dansa per escoles de dansa 

 

El mateix dia de la funció, alumnes d'escoles de dansa d'arreu de Catalunya reben una classe                

magistral impartida per una primera figura de la companyia. Obert al públic. Sala d’Actes. 

 

 

 

 

 
Les dades 

 

IGOR YEBRA i el Ballet Nacional  de Sofia 

Zorba, el grec 

Dia i hora: Dissabte, 19 de novembre, a les 20h. 

Preu: 45€. 

Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/ballet-nacional-de-sofia/ 
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