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TEATRE VICTÒRIA 
Bolero, Seguiriya, Tres, Après Toi   

08.10.2013 – 13.10.2013 
 
 

Victor Ullate Ballet celebra el seu 25è aniversari al Teatre 
Victòria amb un programa de quatre coreografies 

 
� La companyia estrena a Barcelona la peça Bolero,  amb música de 

Maurice Ravel i ambientada als anys 20 
 

� El muntatge, recentment presentat a Vichy (França) i Saragossa, 
recupera tres èxits del repertori de la companyia: Seguiriya, Tres  i 
Après Toi  

 
� Els Teatros del Canal de Madrid seràn la seva prope ra parada, del 

17 d’octubre al 3 de novembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, setembre 2013. Victor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid , la 
companyia del prestigiós ballarí Víctor Ullate , arriba el 8 d’octubre al Teatre 
Victòria  de Barcelona amb 7 úniques funcions de Bolero, Seguiriya, Tres, 
Après toi . De les quatre coreografies, estrenades a Vichy (França) i 
recentment presentades en una gala a Saragossa  per celebrar els 25 anys de 
la companyia, Bolero  és l’estrena absoluta de la temporada. Es podran veure 
del 17 d’octubre al 3 de novembre als Teatros del Canal (Sala Roja) de Madrid  
i la companyia viatjarà posteriorment a Itàlia, França, Bèlgica, Suïssa, Mèxic, 
Colòmbia i Perú. 



 
El muntatge, ambientat als anys 20 i d’exquisida disciplina i expressivitat, 
pretén innovar en la tècnica del llenguatge del cos a través de quatre històries 
entrellaçades: Bolero , reflexiona sobre la dicotomia entre la feminitat i la 
masculinitat i ret homenatje al canvi en la concepció de la dansa femenina. Vint 
minuts que reafirmen el mestratge de Víctor Ullate com a coreògraf d’una peça 
amb música de Maurice Ravel. Les formes de ballar característiques de la 
companyia es revaliden a Seguiriya , espectacle creat el 2000 pel mestre Ullate, 
i de gran força expressiva, que captiva amb la combinació de la dansa clàssica 
contemporània i les arrels flamenques. Tres , del reconegut director artístic de 
la companyia Eduardo Lao, posa de manifest les diferents facetes d’una relació 
entre tres individus. Més enllà del contingut tècnic i artístic, l’harmonia dels 
passos, el talent i les emocions fan de la incertesa l’eix central de l’obra. Après 
toi , deu minuts d’agraïment i emoció d’homenatge personal de Víctor Ullate al 
seu mestre, Maurice Béjart. Delicadesa, records íntims i viatges imaginaris al 
passat que serveixen per tancar el quartet.  
 
Una combinació de delit i de maduresa escènica que permet reviure històries 
d’amor, explorar les tendències innovadores del ballet i viatjar al passat a 
través de la unió de la dansa contemporània, la música de Maurice Ravel, 
Beethoven i les arrels flamenques.  
 
El programa mixt, composat per quatre peces, es va presentar a Saragossa, 
ciutat natal del seu fundador, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de 
la companyia. Aquesta ocasió especial va estar acompanyada per grans 
artistes, antics alumnes de Víctor Ullate, com Lucía Lacarra, Rut Miró, Carlos 
Pinillos, Jacob Hernández i Igor Yebra.  
 
La companyia, cantera d’estrelles  
 
Víctor Ullate Ballet, fundada l’any 1988 pel prestigiós ballarí, coreògraf i director, 
és la primera companyia privada espanyola de nivell internacional. Vint-i-cinc 
anys de bagatge que refermen la maduresa escènica d’obres de ballet que 
desafien les lleis de la física. Víctor Ullate , el seu director, i Eduardo Lao , 
director artístic, fan de la constància, l’exigència i la perseverança l’eix central 
d’un projecte que abasta totes les facetes del ballet. 
 
És l’única companyia espanyola associada a una escola que alhora és cantera 
de primer nivell de ballarins i artistes. Referent tant a nivell estatal com 
internacional, ha acollit estrelles de renom mundial i artistes que ocupen un lloc 
rellevant dins el món de la dansa i que han consolidat el seu prestigi.   
 
L’inesgotable talent dels seus directors fa de la companyia una realitat que té el 
suport del públic i la crítica.   
 



 
Els directors  
 
La passió per la dansa i la contínua perfecció de la tècnica han fet de Víctor 
Ullate  un dels ballarins més complets del segle XXI. Al 1983, l’estrella 
internacional de la dansa va crear l'escola que porta el seu nom. Cinc anys més 
tard va fundar la companyia Víctor Ullate Ballet, i al 2000 va engegar la 
Fundació per a la dansa Víctor Ullate amb l'objectiu d'ajudar ballarins sense 
recursos econòmics. 
 
L’any 1989 obté el Premi Nacional de Dansa i al 1996 la Medalla d'Or de les 
Belles Arts. Al 2003 rep el Premi de Cultura de la Comunitat de Madrid en la 
modalitat de Dansa, el Premi Autor-Autor al 2007, el Premi MAX d'Honor l'any 
2008 i el Premi MAX per Wonderland, com a millor espectacle de dansa del 
2011. Aquest any 2013 ha rebut la Gran Creu de l'Ordre del 2 de Maig de la 
Comunitat de Madrid. 
 
Víctor Ullate Ballet, la primera companyia privada de dansa de l'estat, compta 
des de 1999 amb Eduardo Lao  com a director artístic. Lao, nascut a Granada, 
es va traslladar a Madrid per estudiar dansa clàssica al Centre de Dansa Víctor 
Ullate, i el 1988 es va convertir en el primer ballarí de la companyia. L’any 1991 
inicia una nova etapa com a coreògraf amb Underground, el seu primer treball 
escènic, que va anar seguit de molts altres, com Coppélia, que va ser tot un 
èxit, i 2 You Maestro, que ret homenatge al seu mestre Ullate i que va servir per 
commemorar el 20è aniversari de la companyia.  
 
 
 
BOLERO, SEGUIRIYA, TRES, APRÈS TOI 
 

 
Bolero  
Coreografia Víctor Ullate  
Ajudant de direcció Eduardo Lao  
Música Maurice Ravel i Manisero (interpretat per 
la Argentinita)  
Il·luminació Paco Azorín  
Durada 20 min  

 
Seguiriya  
Coreografia Víctor Ullate  
Música Luis Delgado  
Vestuari Eduardo Lao  
Escenografía. Carles Pujol  
Il·luminació Paco Azorín  
Duración 40 min 
  

 



Tres  
Coreografia Eduardo Lao  
Música. Ludwig van Beethoven  
Escenografía. Paco Azorín  
Il·luminació Paco Azorín  
Vestuari Eduardo Lao  
Durada 20 min  
 

 
Après toi  
Coreografia Víctor Ullate  
Música Ludwig van Beethoven  
Muntatge Eduardo Lao  
Il·luminació Eduardo Lao  
Vestuari Víctor Ullate  
Durada 10 min  
 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA  
 
Funcions: Dimarts 08/10 - 20:30h / Dimecres 09/10 - 20:30h  / Dijous 10/10 - 20.30 h / Divendres 11/10 -
21.30 h / Dissabte 12/10 - 18.30 h / Dissabte 12/10 - 21.30 h / Diumenge 13/10 - 18:30h  
 
Preu:  
Dimarts i dimecres 
De 21 a 31 € 
De dijous a diumenge 
De 25 a 35 € 
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