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Balletensemble

60 danseressen en dansers uit 26 landen

Balletdirectrice
Balletmeesters

Alexandra Georgieva
Maik Damboldt, Petra Huhnholz en
Alessandra Pasquali
dagelijks klassieke oefeningen, aangevuld
met jazz, modern, hedendaagse dans,
hiphop, tapdans, acrobatiek

Training

Het balletensemble van het Palast is uniek. De 60 dansers en danseressen zijn niet
alleen professioneel en veelzijdig, maar ook een feest voor de ogen.
Hier wordt showentertainment getoond met het accent op dans. Showdans is een
combinatie van verschillende stijlen (bijv. jazz, modern, tapdans, hiphop of
hedendaagse dans, klassiek ballet). Er is haast geen dansstijl die niet is
vertegenwoordigd, en inmiddels waagt het ensemble zich zelfs aan artistieke
opdrachten. De basis voor elke choreografie is echter altijd het klassieke ballet.
Het balletensemble maakt indruk door topprestaties op het gebied van dansen en werkt
in workshops met gerenommeerde internationale choreografen steeds nieuwe dansstijlen
uit.
Leidster van het gezelschap Alexandra Georgieva en de balletmeesters Maik Damboldt,
Petra Huhnholz en Alessandra Pasquali hebben allen zelf jaren lang professioneel
gedanst en staan garant voor een onmiskenbaar hoge kwaliteit. Na de klassieke
training in de dagelijkse repetities pakken ze elke fout aan, hoe klein ook, die hen bij
het optreden van de avond ervoor is opgevallen, en laten ze de dansers/danseressen
de posities keer op keer oefenen. Alexandra Georgieva weet het: “Wie hier werkt, moet
zich volledig geven en deze job als roeping zien. Alleen zo kunnen de topprestaties
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worden geleverd die we dagelijks van hen vergen. Hier worden expressiekracht,
discipline, precisie en sierlijkheid gevraagd en gestimuleerd. Pure extravagantie.”
’s Avonds vindt dan uiteindelijk de voorstelling plaats en het is waarschijnlijk de grootste
uitdaging om continu met veel passie en perfectie te dansen. Een Grand Show loopt
immers twee jaar lang met tot acht voorstellingen per week. Deze zogenaamde
“Ensuite-Spielbetrieb” maakt ensceneringen voor de grootte van het Palast überhaupt
pas mogelijk. Op geen ander podium ter wereld kunnen dansers en danseressen zo
vaak en zo veelzijdig – en ten overstaan van meer dan een half miljoen gasten per jaar
– optreden en zich op het gebied van dans verder ontwikkelen.
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Dat een sterke teamgeest een grote rol speelt, ligt ook aan de bijzondere kwaliteit van
het gezelschap. In de choreografieën worden niet in eerste instantie afzonderlijke
sterren eruit gelicht. De groep kent een paar solisten, maar er heerst geen hiërarchie,
het balletgezelschap is de ster. Aan Friedrichstraße 107 vindt u de langste benen en
mooiste dansers en danseressen, maar allen zonder allures.
De leden van het balletensemble:

Dames
Chiara Afilani, Madeline Andrews, Maria José Baeza Pamies, Théa Barnwell, Azama
Bashir, Azza Najiyba Bashir, Mirela Bauer, Anastasiia Berlovich, Adriana Bernic,
Danielle Bezaire, Miranda Bodenhöfer, Esther-Lina Cardenas Ruda, Debora Cristina do
Nascimento Goulart, Maria Esau, Ginevra Ferraris, Lisa Jost, Kateryna Klymenko, Nina
Makogonova, Arielle Martin, Gréta Nagyová, Zoe Nielsen, Anudari Nyamsuren,
Billyana Parvulova-Dimitrova, Gioia Pangallozi, Gabriela Pernambuco Helena
Polčiková, Cathleen Reinke, Veronica Sala, Sofia Rita Schabus, Miriam Schegerer,
Vivien Lu Schulz, Inga Solovyova, Irina Spiridonova, Anita Tortorella, Renáta Turzíková,
Chelsea Van den Berg, Rachel Wilton, Hanna Woldt, Justyna Wołoch, Christine
Wunderlich
Heren
Marten Baum, Paolo Busti, Emanuele Corsini, Robert Cumpătescu, David Aparecido Dos
Santos Araujo, Ezzat Wahid Ezzat Abdelmoty Gamel, Dimitri Genco, Nikolay
Golovanov, Tamás Hári, Marcello Letizia, Djalil Makhamud, Iurii Prokopchuk, Pavel
Pukha, Dan Revazov, Patrick Santos de Oliveira, Matúš Turzík, Filip Vereš, Emanuele
Vignoli, Zahari Zahariev
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