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Comunicat de presă 

București - Competiție internațională de dans irlandez  

- Acces gratuit pentru vizionare -  

 

Singurul concurs internațional de dans irlandez din România va avea loc în weekend-ul 23 – 

24 septembrie 2017 și va cuprinde examene de grad, pe data de 23 și, cel mai important, 

competiția internațională, pe data de 24, deschisă publicului pentru vizionarea de aproape a 

acestui sport inedit. Se anunță participanți din mai multe școli europene. Organizatorul, 

STEYsha School of Irish Dance, este singura școală de acest gen din țara noastră. 

Evenimentul, un pas istoric în dezvoltarea dansului irlandez atât în România, cât și în întreaga 

zonă de sud-est a Europei, se află anul acesta la a doua ediție. Astfel de competiții au loc anual în 

majoritatea țărilor europene, însă Bucharest Feis (pronunțat FESH) este singura competiție de 

dans irlandez din istoria mondială a acestui sport organizată în regiunea noastră. 

Mara Cernat - TCRG, lucrează alături de echipa sa din STEYsha School of Irish Dance pentru a 

oferi dansatorilor participanți și vizitatorilor o competiție de primă clasă. În august 2014, Mara 

CERNAT a obținut Certificarea Internațională de Profesor de Dans Irlandez (TCRG), în urma 

unei examinări complexe în fața Comisiei de Dans Irlandez din Dublin (CLRG), punând astfel 

România pe harta internațională a dansului irlandez, in calitate de membru oficial al comunității.  

Accesul la competiție va fi gratuit pentru vizitatori, sala Centrului Sportiv Apollo asigurând 

peste 400 de locuri în tribună, iar cei ce vor dori să profite de această ocazie pentru a se înscrie 

la un curs de dans irlandez vor putea face acest lucru chiar la Bucharest Feis. 

Concursul se va desfăşura duminică, 24 septembrie 2017, între orele 08:00 – 18:00, la Centrul 

Sportiv Apollo (Bulevardul Energeticienilor nr. 5, Bucureşti) şi se anunţă competitori din 

numeroase ţări europene. La ediţia din 2016 au participat dansatori din 11 ţări, iar anul acesta ne 

aşteptăm că numărul țărilor participante să crească. 

Jurizarea va fi asigurată de doi arbitri irlandezi, certificați de CLRG: Jackie Scalan și Grainne 

Feely, iar muzica va fi asigurată live de muzicianul specializat, Kevin Murphy (Scoția). 

Concursul va fi un adevărat tablou al varietății dansului irlandez, competitorii fiind împărțiți atât 

pe niveluri de dificultate (de la începători până la campioni), cât și pe vârste (de la sub 10 ani, 



 

până la peste 30 de ani). Aceștia își vor arăta aptitudinile în numeroase sub-competiții, iar 

Bucharest Feis nu ar putea fi complet fără o competiție specială cu tematică: „Marvel 

Universe Treble Reel”, secțiune în care dansatorii sunt costumați în super eroi și vor interpreta 

personajele lor preferate în pași de dans irlandez.  

Bucharest Feis se bucură de sprijinul sponsorilor Romania – Ireland Business Association, 

Ireland - Romania Network, Asociația Culturală Româno – Irlandeză alături de Sound Division, 

World Media Concept și, desigur, de suportul Ambasadei Irlandei în România. 

Vă invităm să pătrundeți în culisele dansului irlandez, un stil pe cât de apreciat pe atât de puțin 

trăit îndeaproape de publicul din România. 

Pentru mai multe detalii, vizitați site-urile http://www.bucharestfeis.steysha-

dansirlandez.ro/ și  http://steysha-dansirlandez.ro/. De asemenea, ne puteți contacta și la 

adresa bucharest.feis@steysha-dansirlandez.ro  sau la numărul de telefon +40740.680.805 

(Mara Cernat, TCRG). 

Pentru parteneriate media, interviuri și materiale ante și post eveniment, vă rugăm să ne 

contactați în cel mai scurt timp posibil.  
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