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Ce modalitate mai eficient`
exist` pentru ca tinerii s`
se cunoasc`, s` se
\n]eleag` [i s` comunice
mai bine dec~t dansul?

Loreta Popa

D
emersul Asocia-
]iei „Jungen
Rumänen eine
Chance!“, al c`-
rei pre[edinte

este dna Monique Gruber, so]ia
fostului ambasador al Germaniei
\n Rom~nia, de a pune bazele
unui nou concept \n Rom~nia,
„Community dance“, nu poate fi
dec~t binevenit. Ce înseamn`
dansul comunitar? O [ans` egal`
pentru indivizi din diverse cate-
gorii sociale [i de vârste diferite
de a se manifesta artistic, o expe-
rien]` unic` în dezvoltarea per-
sonal` [i social` [i o performan]`
artistic` realizat` de oameni
obi[nui]i, care descoper` noi
modalit`]i de cunoa[tere [i comu-
nicare. Astfel, la \nceputul lui sep-
tembrie, \n cadrul „Festivalului
George Enescu“, vor avea loc trei
reprezenta]ii cu spectacolul de
dans comunitar „Pas`rea de foc“.
La 5 septembrie, la Bucure[ti, pe
scena Salii Mari a Teatrului
Na]ional, la 7 septembrie, la
Bra[ov, [i la 9 septembrie, la
Sibiu.

O „PASåRE“ SPECIALå.
Realizarea acestui spectacol de
dans pe muzica lui Igor Stravins-
ki implic` efortul a 100 de tineri
din toate mediile sociale, orfani,
copii din familii \nst`rite, hipo
acuzici sau cu deficien]e locomo-
torii, tineri care pe parcursul
antrenamentelor de peste o lun`
se vor descoperi pe sine [i pe
ceilal]i prin dans. Ace[ti tineri cu
v~rste cuprinse \ntre 11 [i 22 de
ani, f`r` experien]` \n arta dansu-
lui, f`r` calit`]i fizice deosebite, au
[ansa s` realizeze performan]`
sub \ndrumarea a doi coregrafi cu
experien]` semnificativ` \n dome-
niu: Royston Maldoom [i Josef
Eder. 

SUCCES. Liceul I.L. Cara-
giale [i-a oferit sala de sport timp
de o lun` pentru antrenamente,
iar \n proiect au fost implica]i [i
30 de tineri din alte ora[e, respec-
tiv Bra[ov [i Sibiu. Unul dintre

obiectivele acestui proiect este de
a fi preluat la nivel local, de a
avea o continuitate pentru c~t
mai mul]i beneficiari, de aceea
orice form` de sprijin este a[tep-
tat` cu interes de organizatori.
Fiecare comunitate \l poate adap-
ta la nevoile sociale locale, iar
grupul de participan]i poate fi
alc`tuit \n func]ie de alte criterii
relevante pentru comunitate. |n
anumite cazuri, participan]ii ar
putea fi persoane \n v~rst` sau
[omeri. Doi coregrafi rom~ni vor
face parte din echipa tehnic`,
pentru a putea preg`ti \n viitor
spectacolele pe plan local. 

Mai multe detalii pute]i afla vizit~nd

site-ul: www.pasareadefoc.ro. 

EVENIMENT l FESTIVALUL GEORGE ENESCU 2009

„Pas`rea de foc“
vine în România

REU{ITå. Dansul nu numai c`-]i poate schimba via]a, dar poate fi
v`zut ca o misiune, ca un scop al vie]ii
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