
Svetlana Zakharova

«Christmas Gala»

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

11,12 & 13 Δεκεμβρίου

H «απόλυτη μπαλαρίνα», η κορυφαία σήμερα χορεύτρια στον κόσμο, Svetlana
Zakharova, θα βρεθεί στη χώρα μας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11,12
κα ι 13 Δεκεμβρίου για ένα Χριστουγεννιάτικο Γκαλά Χορού μαζί με άλλα οκτώ
διάσημα αστέρια του ρωσικού μπαλέτου.

«Ζωντανός Θρύλος», «Ντίβα», «Superstar», «Τσαρίνα του κλασικού μπαλέτου».
Υπερθετικοί χαρακτηρισμοί που φαντάζουν φτωχοί, από τη στιγμή που τα Bolsoi την
ανακήρυξαν ως «Ζαχάροβα – η απόλυτη μπαλαρίνα», παραλείποντας το μικρό της
όνομα όπως παλιότερα με την Πάβλοβα και την Ουλάνοβα (Prima assoluta ballerina
of Bolsoi Theatre of Russia). 

Η Σβετλάνα Ζαχάροβα, το υπέρλαμπρο αστέρι των Bolsoi, η «Καλλιτέχνις του λαού
της Ρωσίας», η κορυφαία σήμερα χορεύτρια στον κόσμο, αποτελεί το μήλον της
έριδος ανάμεσα στα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου, αφού η Σκάλα του Μιλάνου, η
Όπερα του Παρισιού, το New York City Ballet, το Tokio, η Όπερα της Ρώμης
ανταγωνίζονται σκληρά για το ποιο θα την καλέσει πρώτο. 

Τα φετινά Χριστούγεννα όμως η «Assoluta Zakharova» αποφάσισε να φωτίσει με
το υπέρλαμπρο άστρο της τον γιορτινό ουρανό της πόλης μας, με τρεις μοναδικές
παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με ένα εκπληκτικό Γκαλά Χορού που
εμπεριέχει κάποιες πρωτοπόρες, μοντέρνες κινησιολογικές  εκδοχές αλλά κυρίως την
κλασική παράδοση, από όπου δεν λείπουν φυσικά έργα που την ανέδειξαν και
εκτόξευσαν στο σύμπαν την φήμη της, σαν τον Κουρσάρο και τη Λίμνη των Κύκνων.
Μαζί της οκτώ ακόμη super stars του μπαλέτου, όπως οι πρώτοι χορευτές των Bolsoi,
Michail Loboukhin, Andrej Merkuriev και Anastasia Stashkevich, ο πρώτος χορευτής
και χορογράφος Nafas ballet – Patrick De Bana και οι μεγάλοι σολίστες του
Stanislavsky, Anna Ol, Sameyon Velichko, Tatiana Bolotova και Dmitry Zagrebin.

Μια ομάδα μεγάλων αστεριών λοιπόν, ένα εκλεκτό πρόγραμμα και πάνω από όλα η
«Απόλυτη Σβετλάνα» σφραγίζουν τις πιο μαγικές χορευτικές νύχτες των φετινών μας
Χριστουγέννων.

Info:
11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2014
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης 
Ώρα Έναρξης: 20:30
Τιμές Εισιτηρίων: Διακεκριμένη Ζώνη: 100 ευρώ | Α’ Ζώνη: 78 ευρώ | Β’ Ζώνη:
58 ευρώ | Γ’ Ζώνη: 40 ευρώ | Παιδικό – Φοιτητικό: 20% έκπτωση στη Γ’ Ζώνη


