Comunicat de presă

În perioada 30 Martie –1 Aprilie 2012 are loc în Bucureşti cel mai important eveniment
internaţional de dans sportiv din România, DanceMasters 2012. ( www.dancemasters.ro )
„Am crescut această competiţie de la an la an şi am reuşit performanţe pentru dansul sportiv
românesc. Datorită renumelui competiţiei noastre ne aşteptăm să se înscrie în concurs peste
2.000 de dansatori din mai mult de 20 de ţări ale lumii, incluzând un sfert din top 50 mondial, în
faţa a peste 10.000 de spectatori de-a lungul celor 3 zile de concurs”, spune Bogdan Păun,
unul dintre organizatorii evenimentului.
Evenimentul are loc în Sala Polivalentă, Bucureşti. Biletele pot fi cumpărate prin reţeaua
Eventim. DanceMasters, Open internaţional de dans sportiv, se află la a 9-a ediţie.
DanceMasters este o competiţie internaţională de dans sportiv în calendarul FRDS,
organizată în România încă din 2003 sub egida Federaţiei Mondiala de Dans Sportiv WDSF,
la iniţiativa Cluburilor de Dans Sportiv ,,Phoenix” şi ,,Pas în Doi”, precum şi a lui Bogdan
Păun, antreprenor de dans sportiv.
Este cea mai bine cotată competiţie de dans sportiv din ţară, beneficiind de cea mai
aleasă participare.
Invitaţi speciali
Heinz Spaeker, preşedinte al competiţiei şi Membru de Onoare al WDSF Ad Vitam, cea mai
înaltă recunoaştere acordată de WDSF unui tehnician de dans sportiv.
Deasemenea sunt invitaţi: Ilie Năstase, Ivan Patzaichin, Comitetul Olimpic Român şi
Andreea Răducan.
Concurs
Vor fi 3 zile de concurs pe categorii (vezi www.dancemasters.ro):
vineri 30 martie de la ora 13:00 la ora 22:00 iar sâmbătă şi
duminică de la ora 9:00 la ora 23:00.
Vor participa peste 2.000 dansatori de toate vârstele din 20 de ţări, 50 arbitri din toată lumea.
Sâmbătă şi duminică vor avea loc Galele Laureaţilor unde, începând cu ora 19, dansează cei
mai buni dintre concurenţi. Se întrec finaliştii de la categoriile latino şi standard.
În finale vor concura perechi situate în vârful piramidei dansului sportiv, inclusiv perechea
numărul unu mondial la standard Emanuel Valeri şi Tania Kehlet.
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Sâmbătă show latino.
Campionii mondiali en-titre Emanuel Valeri şi Tania Kehlet la standard vor susţine un spectacol,
duminică la Gală.
În cadrul concursului vor fi competiţii de standard: vals englezesc, vals vienez, tango, slowfox,
quick step şi competiţii de latino: samba, chacha, rumba şi jive.
Organizatorii anunţă şi un show de acrobaţie cu Şcoala de Circ Buduruşi.

Pentru mai multe detalii:

http://www.dancemasters.ro/multimedia.php
Maria Ciopată, responsabil media din partea partenerului de promovare Gant & Sterling
Consulting: maria@gant.ro; 0744.272.932.

