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24 Octombrie 2019 

Comunicat de presă 

2 Noiembrie 2019: Bucureștiul găzduiește o nouă competiție internațională de dans 

irlandez 

Sâmbătă, 2 Noiembrie 2019, vă invităm să pătrundeți în lumea dansului irlandez, un stil pe cât de 

apreciat pe atât de puțin trăit îndeaproape de publicul din România. Bucureștiul va găzdui cea de-a 

patra ediție a unicei competiții internaționale de dans irlandez din România și sud-estul Europei, 

organizată de STEYsha School of Irish Dance. 

Competiția se va desfășura sâmbătă, 2 noiembrie 2019, între orele 08:00 – 19:00, în sala mare de sport 

a Liceului Sportiv „Mircea Eliade”, pe Splaiul Independentei nr. 315-317. Vizitatorii sunt bineveniți 

oricând pe parcursul zilei, intrarea fiind gratuită. 

Vor concura 112 dansatori din 17 țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Hong Kong, 

Israel, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia. Competiția va fi 

jurizată de doi arbitri certificați de Comisia de dans irlandez din Dublin - CLRG: Francis Curley (Irlanda) 

și Debbie Trainor (U.K.), iar muzica va fi asigurată live de muziciana specializată în competiţii de dans 

irlandez, Zohra Coday (S.U.A./Irlanda). 

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 4 ani până la 57 de ani). 

Aceștia își vor demonstra aptitudinile în numeroase secţiuni clasice ale competiţiei, dar şi în câteva 

speciale: competiție cu tematică Transylvania Land, în cadrul căreia dansatorii costumaţi în personaje 

alese din folclorul românesc le vor interpreta prin dans; Blind Hornpipe, unde arbitrii vor sta cu spatele 

la dansatori și îi vor juriza strict în funcție de muzicalitatea pașilor pe care îi vor auzi și Family Ceili, în 

cadrul căreia membrii dansatori și nedansatori ai aceleiași familii își pot demonstra aptitudinile 

împreună. Pentru mulți dintre participanți, Bucharest Feis va fi un antrenament suplimentar înainte de 

Campionatul European pentru calificarea la Campionatul Mondial de dans irlandez 2020. 

Accesul la competiție va fi gratuit pentru vizitatori, sala Liceului Sportiv „Mircea Eliade”,  asigurând 

peste 70 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. 

Evenimentul se bucură de sprijinul Ambasadei Irlandei în România și al comunității irlandeze din 

București. 
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Pentru mai multe detalii: 

http://bucharestfeis.steysha-dansirlandez.ro/ 

www.steysha-dansirlandez.ro/ 

https://www.facebook.com/BucharestFeis/ 

https://www.facebook.com/STEYshaID 

Instagram: @bucharest.feis si @steyshaschool 

De asemenea, ne puteți contacta și la adresa bucharest.feis@steysha-dansirlandez.ro sau la numărul 

de telefon +40740.680.805 (Mara Cernat, TCRG - organizator). 

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

cel mai scurt timp posibil.  

 

Mara CERNAT, TCRG 

STEYsha School Of Irish Dance 
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