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Biarritz/Colisée

BALLET T Mugaz gaindiko
Koregrafia Zentroa
Mugaz gaindikoaren izariaren
hasiera
Biarritzen 1998an plantatu den Malandain
Biarritz Baleta, Frantziako 19 Koregrafia
Zentroa Nazionaletako bat da. Koregrafia
obren sorkuntza eta hedapena, publikoen
sentsibilizazioa eta formakuntza, dantza
arloko ikerkuntza eta laguntza artistikoa ditu
xede nagusitzat.
2000tik beretik, haren kokapen berezia dela
eta, mugaz gaindiko xede bat hartzen du.
Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundia eta
Europako laguntzak lortzen ditu – Interreg III
A europar fondoak. 2002an, mugaz gaindiko
xede honek, Dantzaz Elkartea eta Donostian
plantatu Koregrafiari Sentsibilizazio Zentro
baten sortzea laguntzen du. Gipuzkoako
Foru Aldundia eta Euskal Autonomi
Erkidegoak sostengaturik, egitasmoak oldar
berri bat ezagutu du Ballet Biarritz Junior-en
sortzearekin 2005ean. Baleta hau autonomoa
bilakatuko da 2008ko bukaeran eta Dantza
Konpainia izena hartuko du.
2007an,
Malandain
Biarritz
Baletak
partaidetza bat abian ezartzen du Donostia
Hiria eta Victoria Eugenia Antzokiarekin
eta honekin batera Interreg IV A Europako
fondoak eskuratzen ditu.

BALLET T, Europako lehen
Mugaz gaindiko Koregrafia
Zentroaren sortzea
Mugaz gaindiko Koregrafia Zentro egitasmoa
2007an abian ezarria izan da, Victoria
Eugenia Antzokia berriz irekia izan delarik.
Garai horretan dira Malandain Biarritz
Baleta eta Victoria Eugenia Antzokia,
Euskal
Herriko
lurraldean
Koregrafia
Artearen garapena laguntzeko plantan
ezarri behar diren ekintzak zehazten hasi.
2011ko martxoaren 26an, Ballet T,
Europako lehen Mugaz gaindiko Koregrafia
Zentroaren sortzea ofizialki ezagutarazia izan
da, Malandain Biarritz Baleta eta Victoria
Eugenia Antzokia, Biarritz eta Donostia Hiriek
izenpetu hitzarmenaren bitartez. Honen
egoitza Victoria Eugenia Antzokian finkatua
da, Malandain Biarritz Baletak koordinatzea
eta zuzendaritza beregain hartzen duelarik.

Teatro Victoria Eugenia, Donostia San Sebastián

Gare du Midi, Biarritz ©Olivier Houeix

Euskal Kultur Erakundea

Euskal kultur erakundea 1990ean sortua da
eta Uztaritzen finkatua da.
Estatuaren (Kultura Ministerioa), Akitania
eskualdeko
Kontseiluaren,
Pirinio
Atlantikoetako Kontseilu orokorraren eta
146 herri biltzen dituen euskal kultura
sustengatzen duen Herriarteko Sindikataren
dirulaguntzak eskuratzen ditu, bai eta ere
Eusko
Jaurlaritzarenak,
mugazgaindiko
egitasmoen alhan ezartzeko.
Araudien arabera, Euskal kultur erakundeak
euskarazko adierazpenak bultzatzen dituzten
egitasmoei
ematen
die
lehentasuna,
erakundearen kide diren iparraldeko 140
elkarteen eta artisten proiektuen bidez.
Elkarteak laguntzen ditu alor ezberdinetan :
literatura, dantza, musika, ikus-entzunezkoa,
bertsularitza, kantua, antzerkia, ondarea,....
Bestalde, bultzatzen ditu ere bere egitasmo
propioak, hala nola ahozko ondare sailan,
edo urte askotako programetan, besteak
beste “Kantuketan“, “Batekmila“ eta gaur
egun “Hogei’ta“ izenekoak.

2011ko irailaren 29an
sortua, Biarritzeko
Colisée-n Koreografoaren
xedea
Coproduction
Centre Chorégraphique
National d’Aquitaine en
Pyrénées-Atlantiques
Malandain Ballet Biarritz
; Institut Culturel
Basque / Euskal Kultur
Erakundea ; BALLET - T
Centre Chorégraphique
Transfrontalier Biarritz/
San-Sebastián
Iraupena 60 minutu
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proiektuaren zuzendaritza Mizel Théret
dantzariak Philippe Oyhamburu, Jean Nesprias,
Koldo Zabala
koreografia Mizel Théret
musika grabatuak Anjel ILLARRAMENDI
(extraits 7ème symphonie)
POLYPHONIES BASQUES contemporaines
(Javier Bello-Portu, Javier Busto)
Mikel LABOA, Iñaki SALVADOR
Pello RAMIREZ
Arvo PART …
argiztapen diseinua Frédéric Bears

Sorkuntza honetarako, adin handiko hiru
dantzari aparta bildu nahi izan ditut: Jean
NESPRIAS (84 urte), Philippe OYHAMBURU
(90 urte) eta Koldo ZABALA (75 urte). Hiruek
molde berdinean, bizia dantzari eskaini diote
(eta euskal kulturari beraz), haien arima hari
eskainiz, gaur egun oraindik barnetik erretzen dituen « su sakratu » batek mugiarazirik.
Helburua ez da sorkuntza honen bitartez
nolabaiteko omenaldi bat eskaintzea, ez eta
nostalgiaz beteriko begirada bat ekartzea
bakoitzak ezagutu duen ibilbideaz, baina
haien gizatasunaren sakontasuna agerraraztea.
Antzerki intimista hau, geldotasunez eta eztitasunez betea, ahal bezain jestu guti egitean
oinarrituko da. Horrela, hiru dantzariak kurrituko dira, ibiliko, jarriko, etzanen, xutituko
dantza « urrats » batzuk zirriborratuko, arnas
hartuko, begiratuko..., haien burua pixka bat
aipatuko,... geldirik egonen, batak besteen
gainean zurkaiztuz...
Bestalde, dantzariaren gorputzaren zahartzearen gaia, gorputzaren memoriarena bezainbat, sorkuntza honen muinean kokatuko
dira.
Antzerki erabat garaikidea, Euskal Herriko
dantzako hiru pertsona oso ospetsuek antzeztua; haien gorputzaren egian, indar eta
itxaropen mezua digute helarazten.
Mizel Théret

Je me souviens...

JE ME SOUVIENS...

« L’eau nouvelle qui jaillit de la vieille source »
« Iturri zaharreko ur berria »

Emanaldien egutegia

Biarritze / France
Le Colisée
Irailaren 29 eta 30ean 20:30etan
urriaren 1ean 20:30etan
Urriaren 2an 16:00etan

Donostía / Espagne
Teatro Principal
Urriaren 4an 20:00etan

Institut Français
En cours...

Jean Nesprias, Koldo Zabala, Philippe Oyhamburu © Olivier Houeix

Bilbo / Espagne

1921eko ekainaren 26an sortua

Dantzari, koreografo, musikari, abesbatza
buru, irratilari eta konferentzialari, haren bizi
guzian euskal kultura ezagutarazteko ari izan
dena, besteak beste Etorki Baleta eta Abesbatzen buru zelarik, hauekin mundua kurritu
baitu zenbait hamarkadez.
Musikari, dantzari, koreografo eta abesbatza
buru
Philippe Oyhamburuk 1942an ikasten ditu
euskal dantzak orduan Biarritzen errefuxiatua zen Don Segundo de Olaeta, bizkaitar
dantza maisua, koreografo eta musikariarekin. 1945ean Oldarra bilakatuko den Olaeta
taldean eskusoinulari eta dantzari gisa hasten
da, ondotik taldearen zuzendari zeregina betetzeko. Berantago, Pariseko ikasleen taldeko
dantza irakaslea izanen da 1943tik 1944ra.
Honen ondotik, Biarritzeko Oldarra Euskal
Baletetako zuzendari artistikoa eta abesbatzen buru bezala jardunen du 1945etik
1953ra.
Haren ibilbidea Etorki Baleta eta Abesbatzen
buruan segituko du 1954tik 1984ra. ChampsÉlysées-etako antzokian hasi denetik beretik, Etorkik paristar eta ondotik nazio arteko
prentsaren laudorioak bilduko ditu.
Orduz gero, Etorkik 4 kontinentetan, 31 herritan eta 28 hiriburutan eskainiko ditu agerraldiak, Palais de Chaillot, Amsterdameko

Concertgebouw, Londreseko Sadler’s Wells,
Moskuko Bolchoi, Buenos-Aireseko Coliseo
edo Mexikoko Bellas Artes bezalako hain fama
handiko eszenatokietan. Ondotik, Oyhamburu abesbatza (1991-1998) izanen da eta gero
Etorburu abesbatza (1999-2008). Oyhamburu
abesbatza Tbilissi eta San Petersburgoraino ari
izan da. Etroburu abesbatza Québec, Georgia
eta New Yorkeraino ibiliko da.
Philippe Oyhambururen ibilbidea 3 garaitan
banatzen da :
• 1943-1953
1943 - 1944 Errepikako dantza irakaslea (talde
honek Gernika izena hartuko du 1944an)
1945 Olaetako zuzendaritza artistikoa (urte
berean Oldarra izena hartuko duena)
1945 - 1953 Oldarrako zuzendaritza artistikoa
• 1954-1990
1954 - 1984 Etorki, konpainia profesionaleko
sortzea eta zuzendaritza artistikoa
1964 - 1966 Vitry-sur-Seineko Kultur zentroaren Zuzendari
1985 - 1989 Izen ofizialik gabeko emanaldiak
1988 - 1990 Olaeta-Oldarra-Etorki ohien
zuzendaritza artistikoa
• 1990-2008
1990 - 1998 Oyhamburu abesbatzaren sortzea eta zuzendaritza
1999 - 2008 Etorburu abesbatzaren sortzea
eta zuzendaritza
Euskal Herria eta Frantziatik kanpo, Philippe
Oyhamburu talde bat edo bestearekin arituko da ondoko herrietan :

Philippe Oyhamburu © Olivier Houeix

Aljeria 1951n; Alemania (RFA - RDA) 1945,
1951, 1955, 1959, 1961 eta 1963an; Ertamerika (Costa-Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nikaragua) 1972an ; Argentina
1972an; Belgika 1945, 1947, 1949, 1952,
1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1969 eta
1978an ; Bolivia 1972an; Brasil 1972an; Kanada 1981 eta 2002an; Txile 1972an ; Kolonbia 1972an ; Danimarka 1949an ;

Philippe Oyhamburu

Philippe Oyhamburu

Ondoko 10 urteak haren Euskal deituren hiztegi famatuko 3 272 orrialdeak idazten iraganen ditu, Hitzak argitaletxea, 1991n atera
hiztegia.

Idazlea
Philippe Oyhamburuk hainbat liburu eta artikulu idatzi ditu, hona hemen, kronologikoki
aurkezturik, hauetarik batzuk :
1948 zonbait hitz euskal dantez, Eusko-Jakintza aldizkarian, 1948an agertu artikulua
1975 La revanche de Bakounine ou De
l’anarchisme à l’autogestion, Entente argitaletxean, 334 orrialde

Euskal kulturaren espezialista eta enbaxadorea
1940 urteetan jadanik, Philippe Oyhamburuk
euskara ikasiko eta geldi-geldia hobetuko du,
euskarazko liburuak idatzi eta hizkuntza hau
irakasteko gaitasunak lortzeko.
1940 urteetatik goiti, Philippe Oyhamburuk
hitzaldiak emanen ditu euskal kulturaz eta
euskal arazoaz. 1944an, Parisen, Mutualité
gelan, euskal nazionalismoari buruzko hitzaldia eskainiko du. 1948an, Biarritzen, Euskal
Ikaskuntzen 7. Kongresuaren kari, bi hitzaldi
eskainiko ditu, bata euskal dantzaz, bestea
« sabiniar eskolaren neurrigabeko neologismoez ».
1940 hamarkadaren bukaeran, Philippe
Oyhamburu Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko
Sozietateko idazkaria izanen da.
1980 hamarkadaren hastapenean, bi liburu
argitaraziko ditu : L’irréductible phénomène
basque (Entente argitaletxea, collection Minorités, 1980) eta L’esthétique dans la danse
basque (Lauburu argitaletxea, 1981).

1977 La revancha de Bakunin, Campo Abierto argitaletxean, Madril (bi urte lehenago
agertu liburuaren espainolezko bertsioa)
1980 L’irréductible phénomène basque, Entente argitaletxean, collection Minorités, 160
orrialde
1981 L’esthétique dans la danse basque,
Lauburu argitaletxean
1991 Euskal deituren hiztegia, Dictionnaire
des patronymes basques, Hitzak argitaletxean, 3 liburuki, 3272 orrialde
1994 De Biarritz à Tbilissi en passant par Bogota, Chroniques des années saltimbanques,
1942-1994, egilearen kontu, 353 orrialde

1996 Biarritz, Promenade océane (Éric Chauchéren argazkiak, Philippe Oyhambururen
testuak), Casino de Biarritz argitaletxean, 110
orrialde
1998 Euskadi, pays des Basques (photographies d’Éric Chauchéren argazkiak, Philippe
Oyhambururen testuak), Umea argitaletxean
2001 Dialogue avec mon journal, Un jeune
séparatiste basque dans le Paris de l’Occupation, Atlantica argitaletxean, 412 orrialde
2008 De Tbilissi à Getaria, en passant par
New York, Suite (1995-2007) des Chroniques
saltimbanques (1942-1994), egilearen kontu,
206 orrialde
2011 Dictons sagesses et proverbes basques,
De Borée-k argitaratua

Irratilaria
Jarduera artistikoekin batera, Philippe
Oyhamburu irratilaria izanen da, edo errealizadore gisa edo ekoizle gisa, Radio d’OutreMer-en lehenik (honen sortzailea zen Pierre
Schaeffer-ek sarrarazirik), Radio-France Internationalen ondotik eta France-Culture, Radio-Adour Navarre (Alexandre de la Cerdak
abiarazia), eta Radio-France Pays Basquen
(zonbait urtez euskarazko emankizun bat
egunero aurkeztuz).

Philippe Oyhamburu

Espainia: Madril 1949an, Katalunia 1948,
1976 eta 1977an; Britainia Handia 1954 eta
1969an; Georgia 1992 eta 2000n; Grezia
1966 eta 1971n; Holanda 1955, 1978 eta
2007an; Iran 1977an; Irlanda 1954an; Italia 1951, 1966 eta 2004an; Libano 1966an;
Mexiko 1972an; Peru 1972an; Hego Afrikar Errepublika 1972an; Errusia 1957 eta
1996an; Suedia 1949an; Suitza 1948, 1950
eta 1955ean; Tunisia 1967 eta 1969an; Turkia 1966an; Uruguai 1972an; AEB 1981,
1993, 1998 eta 2002an; Venezuela 1977an;
Jugoslavia ohia 1952, 1965 eta 1966an.

1927ko ekainaren 18an, Biarritzen sortua

Dantzari, koreografo eta txistulari famatua
Euskal herrian, 12 urte bete zituenetik, etengabe euskal dantza hedatzen, gizarteratzen
ari izana, eskoletan bezainbat elkarte munduan ere, bai eta Euskal Herriko folklorea eta
ohidurak eszenaratzen ere.
1940tik 1945era, Jean Nesprias Don Segundo de Olaetaren ikaslea da (Gernikako baleten sortzaile ohia, eta Biarritzera erbesteratua
Espainiako gerla zibilaren ondorioz); ondotik,
Orok Bat taldea sortzen du 16 urtetan.
1943an, « Ohidurak », Euskal Herriko dantza
eta musika lehen eta bigarren mailako eskoletan irakastea xedetzat duen kultur elkartea
sortzen du. 1 000 dantzariz gorako topaketak antolatuko ditu. 40 urtez esku hartuko du
eskola desberdinetan.
1963an, Orok Bat « Chœurs et ballets basques
Orai Bat » bilakatzen da eta Baionan kokatzen da. Tropa berri hau Frantziako eskualde
guzietan, Europan eta Munduko beste herri
batzuetan (30 baino gehiagotan) ibiliko da
festibala desberdinetan parte hartuz, eta nazio arteko kultur trukatze andana bat antolatuz..
Honekin batera, eta 1971n abiaturik, Jean
Nesprias-ek lehen nazio arteko folklore festibalak antolatzen ditu (Baiona, Biarritza eta
Iruñean besteak beste).

Hauen helburu nagusia da mundu mailako
adiskidetasun eta lankidetza sentimenduak
sortzea gazte eta helduen artean. Hogeita
bost festibala berantago, 60 nazio baino
gehiagok parte hartu izango dute edizio desberdinetan.
1993an, erretretako adinean, Erro Bat sortuko
du. Gaur egun oraindik biziki aktiboa da eta
heldu den udan Estatu batuetatik ibiliko da.
Zenbait data adierazgarri
1947an Orok Bat 1. sailkatzen da « Lehiaketatik Kanpo », Nizako nazio arteko festibalean, eta berdin 1949an, Italian den Bordigherako festibalean.
1967 « Gazteria eta Kirol Ministeriotik » Zilarrezko domina lortzen du.
1969 Herri arte eta ohidura arloko Aholkulari
Tekniko eta Pedagogikoa izendatua da Gazteria eta Kirol Sailarekin aritzeko. Animazioan
diplomatua (CAPASE - DEFA).
80 urtetan Jean Nespriasek hilabete bateko
egonaldi bat burutzen du Aljerian, aljeriar
folklorearen irakasteko metodo bat garatzeko.
1990 Poloniako Nazioko Merituaren Sariaren domina eskuratu zuen Poloniako Kontsul Orokorraren eskutik « Orai-Bat 33 urtez
eskuz esku Poloniarekin ibili delako. »

Jean Nesprias © Olivier Houeix

Arte sorkuntza nagusien tituluak

« Ohidurak »
« Ibilki
« Hordago »

Jean Nesprias

Jean Nesprias

Koldo Zabala
1936an Getxon, Bizkaian, sortua

Honekin batera, Koldo Zabalak jarraitzen du
dantza klasikoko formakuntza Yves BrieuxUstaritz maisu famatuarengandik (Pariseko
Goi-mailako Kontserbatorio Nazionaleko irakaslea).

1983an, dantza klasikoko Gaitasun Agiria
lortu ondoren, irakasle gisa sartzen da Brive
eta ondotik Baiona – Euskal Kostako Kontserbatorioetan. Bestalde, Kultur Ministerioak
misio karguduna izendatzen du (dantzarako
Ordezkaritza) Euskal Herrian dantza tradizionaleko irakasle gaien formakuntzarako.
Baionako Kontserbatorioa utzi ondoren, pedagogo eta koreografo lana etengabe segitzen du Oldarra taldean.

Sorkuntza koreografiko nagusiak

« Gernika », Serge Lancen eta Antton Valverderen musikarekin, eta Nestor Basterretxearen jantziekin
« Nafarroa » (probintzia honen historian oinarritu baleta)
« Xubero » (Xuberoko maskaradetan oinarritu
baleta)
« Hondarrean »

Koldo Zabala

Euskal Herriko dantza tradizionalak familian
berean ikasten hasten da (aita dantzaria).
1947an, Oldarra Euskal Baletetan sartzen da.
1950 hamarkadan, dantza klasiko ikasketak egiten ditu Pariseko Kontserbatorioan
Alexandre Volininerekin (2 urtez).
1955 – 1956an: dantzari gisa kontratatua da
Bordeleko Antzokiko Baletan. 1957tik aitzina, irakasle, dantzari eta koreografoa bilakatzen da Biarritzeko « Oldarra » Euskal Baletetan. 1970 eta 1980 hamarkadetan, « Oldarra
» erreferentzia bihurtzen da Euskal Herrian
eta euskal kulturaren berriztapena garatzen
laguntzen du. Taldeak bira andana bat burutzen du Europa, Estatu batuak eta Ertamerikan zehar.

Koldo Zabala © Olivier Houeix

Dantzari, koreografo, pedagogo, Koldo Zabalak bizi osoa dantzari eskaini dio. Euskal
dantza tradizionalari formatu ondoren, dantza klasikoa ikasten du, dantza garaikide zale
sutsua, etengabe ekarpen guzi hauez elikatu
ditu bere sorkuntzak. Espainiako gerla zibila
zela eta, erbestea gazte-gaztea zenetik ezagutzeak, haren euskal nortasuna azkartzen
lagundu dio.

Mizel Théret
Hazparnen, Euskal Herrian, 1959an sortua

Koreografo eta dantzaria, dantza tradizionalarekin hasirik « Etorki Euskal Baleta eta
Abesbatzan » sartzen da. Ondotik, dantza
garaikideari formakuntza segitzen du irakasle
desberdinekin (« Ménagerie de verre » Parisen), bai eta dantza klasikoari Yves Casatirekin (Paris).

EKARLE konpainiarentzako sorkuntzak
1983 « Ukatu amodioa » (L’amour nié)
Euskal Herrira itzuli ondoren, EKARLE konpainia sortzen du (1983), eta honentzat hainbat
sorkuntza burutzen ditu. Haren lehen lanetan, euskal kulturaren erreferentziak garaikidetasunarekin nahasten dira; geroago, lana «
abstrakzio lirikoak » markatu dantza baterantz
mugitzen da. Sorkuntza hauek gehienak Pascal Gaigne musikagilea eta Johanna Etcheverry
dantzariarekin burutuak izan dira.

1984 « Iguzki hauskara » (Soleil cendré)
1985 « Zalditik berex » (Séparé du cheval)
1986 « Atez ate » (de portes en portes)
1987 « Xori hegal gabeak » (Les oiseaux sans
ailes) / Duo
1989 « Dantza Ezpalak » (Copeaux de danse)
/ Trio
1991 « Zumezko eskuak » (Mains d’osier)
1994 « Ozkak pikondo enborretan » (Entailles
sur tronc de figuier)
1997 « Mendiko zigantea » (Le géant de la
montagne) / spectacle jeune public
1997 « Hiru dantza » (Trois danses) / Duo

2005 dantzari-koreografo gisa « Pilota hitza »
sorkuntza kolektiboan parte hartzen du.
2009 Sorkuntza: « Dorrea » – bakarkako antzerkia.
2011 Sorkuntza: « Euripean » Johanna Etcheverryrekin

Mizel Théret

Mizel Théret © Olivier Houeix

lau urteko etenaldi baten ondotik, dantzara
itzuli da:

Mizel Théret / Prentsa

« Mizel Théret-en Hiru dantzak hunkitzen
gaitu idazkeraren kalitateari esker, haren urritasuna eta denborari buruzko gogoeta sotila
irudikatzen duen solas poetikoaren indarrari esker. […] musika-dantza lotura aparteko
kalitatekoa da, arnasketa komuna, intimoa
balitz bezala. Dantza adoregabetzen da,
luzatzen da, zutitzen da mugimenduen arabera.
» Marie-Christine Vernay, Libération, 1997ko
irailaren 18a
« Handikeririk gabe, deus berritzaile aurkitu
duenik aldarrikatu gabe, denen adostasuna
sortzen duten umiltasuna eta sentiberatasunarekin, mugimenduaren jariakortasun biribila
agerian jartzea da Mizel Théreten xedea. […]
Musika izugarri eraiki batek lagundurik, jestuaren marra argiak dario, zintzo eta zuzena, amiñi
bat latza baina hain argitsua. » Philippe Verrièle, Les Saisons de la Danse, 1997ko azaroa
« Obra ederra, ez abstraktua ez eta figuratiboa
ere. Kantu bat da, kantu lasai bat, bere melodia poliki entzunarazten diguna. » Pantxika
Telleria, Egunkaria, 1997ko irailaren 24a
« Ekarleren lana kausitze ederra da... jestua
zorrotz eta zehatz burutua da. Orokortasuna
iluna ager daiteke. » Isabelle Castéra, Sud
Ouest, 1997ko irailaren 22a

Ozkak pikondo enborretan
(Entailles sur tronc de figuier) »
« Mizel Théretek bere kulturari dion amodio azkarraren lekukotasuna eskaintzen du, baina haren dantzak gaurkoarekin topo egiten du: jestu
idorki geldituak, eroriko adoregabeak, ibilbide
lasterrak… Sorkuntza honekin koreografoaren
finezia eta zorroztasuna baiesten da.» Olivier
Marmin, les Saisons de la Danse, 1994ko
martxoa
« Aizkolarien munduari, haien jestu ebakitzaile eta indartsuei zaie koreografoa interesatu... jakin izan du aldakuntza sotil eta
kontrastatuak bertatik ateratzen.» Jacky Pailley, Danser, 1994ko martxoa

Zumezko eskuak (Mains d’osier)
« Lau dantzariek, xisteraren forma berak segituz irudi harmoniatsuak elgarrekin burutzen dituzte: angelurik ez, mugimendu guziak tresnaren kurbaren luzapen bat bezala
burutuak dira. Ideia eztiak edo poetikoak
badaude ere sorkuntza honetan. […] Obra
dotorea, bortizkeri edo balentria teknikorik
gabe, Zumezko eskuak esperientzia berezia
osatzen du.» René Sirvin, Le Figaro, 1991ko
abenduaren 3a
« Nahiz eta gauza batzuk sobera luzatu, trumilka ideia agertzen dira Mizel Théreten
koreografian forma abstraktu desberdinen bitartez eta plastika edertasun handi bat nabarmentzen du.» Jacky Pailley, Danser, 1992ko
otsaila

Extraits de presse / Mizel Théret

Hiru dantza (Trois danses) / Duo

CONTACTS MBB
Prezioak
Prezio Osoa: 20 € Malandain Biarritz Baleteko
Lagunak prezioa: 15 € Prezio merkeagoa (haurrak, ikasleak, langabeak): 12 €
Erreserbatzeak
Biarritzeko Turismo Bulegoa
Tél. 05 59 22 44 66
Interprètes / parte-hartzaileak :

malandain ballet biarritz centre chorégraphique national d’aquitaine en pyrénées-atlantiques
Philippe
Oyhamburu, Koldo Zabala, Jean Nesprias

Je me souviens ...…
Oroitzen naiz ...
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Sabine Lamburu • Komunikazio Arduraduna • s.lamburu@malandainballet.com
Mélissandre Lemonnier • Komunikazio Laguntzailea • m.lemonnier@malandainballet.com
BALLET T • Centre Chorégraphique Transfrontalier San-Sebastián / Biarritz
Carine Laborde • chargée
du développement
Pièce chorégraphique
/ Koregrafia transfrontalier
de Mizel Théret • c.laborde@malandainballet.com
Euskal Kultur Erakundea • Pantxoa Etchegoin • directeur • etchegoin@eke.org

Biarritz/Colisée
Réservations / erreserbak :
Office de Tourisme de Biarritz / turismo bulegoa
Tél. 05 59 22 44 66
Renseignements / xehetasunak :
Malandain Ballet Biarritz
Tél. 05 59 24 67 19

2011ko - Irailaren 29a osteguna, 30a ostirala
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www.malandainballet.com

