El Yiyo & su troupe
“Jubileu”

11 de Novembro 2022 – Salão Preto e Prata Casino Estoril
Considerado a nova estrela da dança flamenca atual, Miguel Fernández Ribas, bailarino mais conhecido
internacionalmente com o nome artístico de "El Yiyo", nasceu em Badalona em 1996.
Muitos já falam dele como o novo Joaquín Cortés. Um bailarino único que exala energia, paixão, sensibilidade
e muito carisma.
Nascido numa família cigana de Jaén, a dança veio ao seu encontro desde o berço, aprendeu a dançar e andar
ao mesmo tempo.
Com apenas 26 anos e uma carreira profissional de cerca de 18, “El Yiyo” já foi headliner em mais de vinte
produções. Com apenas 11 anos, fez a sua primeira tournée internacional.
Já dividiu o palco com outras grandes figuras do gênero como Miguel Poveda, Mayte Martín, Duquende ou
Estrella Morente, e recentemente foi protagonista do videoclipe de “Pa que brille” do cantor C. Tangana.
A sua arte é talento, expressão artística e carisma em todo o seu esplendor.
“El Yiyo” vem esculpindo sua própria identidade, nutrindo-se de outros estilos de música e dança. A sua forma
de perceber a dança faz com que quando sobe ao palco transmita força, elegância e luminosidade.
Além da dança, sua arte e sua imagem atraíram fotógrafos, empresas internacionais e designers de moda
como Armani, para quem já posou como modelo.
Ele tem um magnetismo no palco que cativou a crítica e o público a ponto de se tornar hoje a nova estrela da
dança flamenca.
O seu novo espetáculo, JUBILEU, é um convite ao público para entrar no seu mundo cultural e participar da sua
festa familiar flamenca. É um novo ressurgimento que mostra facetas inéditas desenvolvidas em conjunto com
a sua equipa de dança (su troupe).
El Yiyo será acompanhado pelos seus irmãos, El Tete e Chino; pelo cante de Joaquín Gómez El Duende e
Carmen Jiménez; além de quatro músicos com violão e percussão. Por Solea, “seguiriya y tangos”.
Depois do grande sucesso nas maiores salas de espetáculos do mundo como o Teatro Real de Madrid o Liceu
de Barcelona, Roma, Londres e Nova Iorque, JUBILEU chega a Portugal para arrasar!!!
Imperdível, Olé!!!!
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