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En kald vinterdag i en liten russisk by. En seksårig gutt danser for de sårede soldatene som har kommet hjem
fra andre verdenskrig. Han er ustø, holder på å falle, likevel dirrer den lille forestillingen av en intensitet som
for et øyeblikk får tilskuerne til å glemme smertene.
Tretti år senere har Rudolf Nurejev danset i Moskva, Paris, London, New York.
Han har opptrådt for president Kennedy, Marlene Dietrich og Mick Jagger. Han lever på champagne og
kokain, elskerne står i kø i kulissene, tre stykker venter i badekaret. Hjemme i Russland er han dømt til 7 års
straffarbeid for landssvik. Der får moren, faren og søsteren kjenne medaljens bakside.
Det er danseren Einar Johan Ronæs, og rapperene Charlotte og Mirsad som skal opptre sammen med bla
Sandra Lyng, Morgan Suele og Katastrofe. Uten «Don Quixote» ville Rudolf Nurejev aldri blitt kjent som
verdens største danser. Tekst: Lillian Bikset. Don Quixote var koreografien som fikk 21-årige.

SØKNADSFRISTEN HAR NÅ GÅTT UT. Vi har fått inn nesten 1 000 søknader til vår oppsetning av Grease
som har premiere på Chateau Neuf i Oslo onsdag 24. januar 2018. I tillegg til forvaringsstraffen er danseren
dømt til å betale alle de 17 fornærmede oppreisning. De fleste får «standardsummen» ved voldtekt, 150.
Trondheims største salsaklubb.
ÅPEN DAG 12. januar 2017 Velkommen til SalsaNor ÅPEN DAG På ÅPEN DAG får du anledning til å
sjekke ut dansetilbudet vårt og. Sommeren 1999 dro Christian René Wold på fest. Han kom tilbake høsten
2006, blakk, nedstemt og sliten, uten noe sted å bo og med en fengselsstraff i. PASJONERT: Ballett og
lidenskap hører sammen.
Den russiske danseren Anna Pavlova ville sannsynligvis satt stor pris på kontrasten mellom søt marengs og.
Bladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar. Bladet har
ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det. Andre skoledag stilte ansatte, politikere og 0 visjon opp
før skoletid, for å minne elever og foreldre om hvor elevene skal settes av, dersom de blir kjørt til skolen.
Pavlova er nasjonalkaken i New Zealand, men det er absolutt ingen hindring for å servere den på den norske
nasjonaldagen. Det nasjonale preget fikser du.

