
  MIGUELETE

  Profesjonalny tancerz, ukończył Staatliche  
  Fachschule fur Tanz w Lipsku oraz Folkwang  
  Universitat der Kunste w Essen, gdzie studiował 
  taniec klasyczny i współczesny oraz tańce ludowe  
  z Hiszpanii i całej  Europy. 
  Już wówczas  zafascynowało go flamenco. 
  Po kilku latach pracy  w rożnych teatrach pojechał 
  do Hiszpanii, aby  zgłębiać tajniki flamenco. 
  Spędził dziesięć lat w Sevilli, Granadzie   
  i Madrycie. 
  
 W tamtych latach największy wpływ na rozwój  
  jego własnej techniki i stylu mieli:
  Jose Galvan, Andres Marin , Juana Amaya  ,  
  Antonio Canales, Manolo Marin. 
  

Najważniejszym mistrzem był El Torombo, który nadał mu imię Miguelete i  który nacisk kładł nie  
tylko na perfekcję techniczną, ale przede wszystkim na głębokie zrozumienie istoty flamenco.  
Jedną z głównych zasad wyniesionych z pracy z  Torombo jest:  ważne jest nie tyle co robisz, ile jak 
to robisz, nie sama forma, ile sposób podejścia do niej. Taniec flamenco jest jak potrawa-technika i 
forma są ziemniakami, podstawą, pokarmem dla ciała. Ale to sposób ich wykonania, podejście i 
energia są przyprawami-pokarmem dla duszy.

Poza miłością absolutną do czystego flamenco,  Miguelete miesza elementy klasyki, współczesnych  
nurtów i tradycyjnego flamenco łącząc je w wyjątkowy  i rozpoznawalny sposób. Zainspirowany 
przez Kazuo  Ohno Miguelete poszukuje dla flamenco i jego  tanecznej ekspresji przestrzeni we 
współczesnym teatrze tańca. 
Poszukując i poszerzając doświadczenie artystyczne współpracował z wieloma znanymi na scenie 
międzynarodowej artystami, takimi jak: Ismael Ivo, Ramon Jaffe, El Torombo, Erwin Schrott, Twana 
Rhodes i Yui Kawaguchi.

Miguelete założył i był dyrektorem artystycznym niegdysiejszego Flamenco Festival Berlin.

Od ponad dwudziestu lat Miguelete rozwija z powodzeniem swoją własną, unikalną metodę nauki 
tańca czerpiąc z tradycji flamenco i tańca współczesnego. 

Jego bogate i różnorodne doświadczenie, rytmiczna i techniczna precyzja, w połączeniu z żywą 
wyobraźnią i wrażliwością muzyczną oraz wyczuciem dramaturgii scenicznej czynią z niego 
nauczyciela i choreografa na międzynarodowym poziomie. 
Prowadzi warsztaty m.in. w Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Polsce i Turcji.

Więcej szczegółów: http://www.flamenco-art-berlin.com/
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  JESŮS SALLABERA

  Urodził się i dorastał w Trianie, dzielnicy Sevilli 
  będącej jedną z „kolebek flamenco”. 
  Ręka w rękę ze swoim ojcem Jose Sallaberą,  
  szczególnie uzdolnionym tancerzem
  i zapalonym śpiewakiem, Jesus od dziecka 
  nasiąkał czystym flamenco biorąc udział 
  w prawdziwych juergas flamencas w Trianie,  
  przysłuchując się temu jak, gdzie i skąd rodzi  
  się śpiew flamenco. 
  Jego matka, Florentina, podziwiana za swoje  
  interpretacje saetas, marzyła o „normalnym”  
  życiu dla swoich dzieci.
  Jesus został stolarzem. 
  I śpiewakiem flamenco. 

  Stając się w ten sposób częścią tradycji, która mówi: pracuj i żyj flamenco – w swoim sercu i duszy.
  Tak, jak obchodzi się z drewnem jako stolarz, tak też śpiewa: z czystą ekspresją, precyzyjnie  
  dobierając dźwięk, prowadząc energię tak, by opowieść była prawdziwa, a forma pracowała
  i działała. Tak też uczy: szukając w śpiewie tego, co jest uniwersalnym doświadczeniem i co   
  każdemu pozwala odnaleźć jego własną prawdę i nadać mu jego własną formę pieśni.
   Pracuje, śpiewa i uczy z pasją, która jest sednem flamenco. 
 
   Prowadzi warsztaty w Polsce i w Niemczech.

   Więcej szczegołow: http://parparusza.wordpress.com/wykonawcy/jesus-sallabera-molina/

http://parparusza.wordpress.com/wykonawcy/jesus-sallabera-molina/

