
Em 2010 recebeu o prestigioso prémio “Léonide 
Massine“. Convidado regularmente para vir dançar 
nas noites de Gala reunindo os grandes nomes da 
dança da Ópera de Paris e outras companhia 
internacionais, coreografou também para outras 
companhias como para o Ballet Winter Palace, com a 

criação do “Pequeno Príncipe“ em 2015 e em 2017 o 
bailado “Quebra-nozes“ no Ballet Nacional de Gdansk.

Nasceu em 1983 em Caen, medalha de ouro em vários 
concursos internacionais, ingressou no Conservatório 
Nacional de Dança de Paris aos 15 anos e aos 17 na 
Escola de Ópera de Paris. Os seus principais 
professores foram Sergei Soloviev, Alain Debrus, 
Jacques Namont e Jean-Yves Lormeau.

Em 2014 criou o “Prix Nijinski“ em Deauville, um 
concurso internacional de dança para jovens 
bailarinos. Também ministra regularmente palestras 
sobre a história da dança com temas como: “Ballets 
Clássicos”, “Transmissão e Evolução“, “Maurice 
Béjart“, “O Pássaro e a Dança“, “Balanchine / 
Tchaikovsky“, “Ballets Russos“. Trabalha também em 
televisão no programa “Prodiges“ e para cinema como 
consultor.

Em 2016, criou a Companhia Júnior, um trampolim 
para jovens bailarinos que vivem em imersão com a 
companhia, preparando-os para o palco e audições. 
Desde a sua criação, dez dos bailarinos da 
C o m p a n h i a  J ú n i o r  f o r a m  j á  c o n t r a t a d o s 
profissionalmente em diferentes companhias 
europeias.

Em 2002 obteve os seus primeiros contratos na Ópera 
de Florence e na Ópera de Bordeaux. Em 2003, 
contratado por Maurice Béjart, dançou as maiores 
obras do mestre e destacou-se como solista em “A 
Flauta Mágica”, “O Pássaro de Fogo”, “Dionísio” ou 
“Amor, Dança”. Apaixonado por coreografia desde 
1999 (data da sua primeira apresentação), iniciou a 
sua própria companhia em 2006 e coreografou 60 
peças que são apresentadas em França e na Europa
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