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Da n c e
Ma s t e r s
2012
ediția a 9-a
Sala Polivalentă
30 martie -1 aprilie

Ne întâlnim din nou, în prag de primăvară,
la Bucureşti. Dansul şi-a intrat în drepturi
depline în urma Campionatului Naţional de
la Sibiu şi prin concursurile care s-au
desfăşurat până acum, atât în ţară, cât şi în
străinătate.
DanceMasters este o competiţie aparte, an
de an, pentru România... pentru
organizatori, care se străduiesc să fie nişte
gazde perfecte pentru toată familia dansului
sportiv românesc... pentru dansatorii care
aspiră la gloria de a fi câştigător al unui
asemenea concurs... pentru antrenorii şi
tehnicienii care îşi doresc din nou, ca şi la
campionat, să îşi vadă încununată de
succes munca ultimelor luni sau chiar a
ultimilor ani, prin obţinerea marilor
performanţe ale învăţăceilor lor... pentru
părinţi, prieteni, admiratori ai dansului, care
se aşteaptă la un spectacol deosebit de
fiecare dată. Vorbim deci de un eveniment
care se prezintă la cote tot mai înalte an de
an.

Felicitări tuturor celor care fac parte din
familia dansului sportiv românesc –
antrenori, instructori, dansatori, părinţi,
sponsori şi tuturor celor cu sufletul alături
de Dans, pentru bucuria de a munci, lupta
neobosită pentru descoperirea noului,
dăruirea de sine, curajul, omenia...
Bine aţi venit, succese pe măsură, rezultate
pe măsura entuziasmului! Ştim cu toţii că
Dansul are puterea să ofere împliniri! Să
aveţi parte de ele şi anul acesta!
Deputat Vasile GLIGA, Președintele
Federației Române de Dans Sportiv

Să nu uităm de cele opt ediţii de până
acum, care s-au remarcat prin
profesionalismul organizării şi prin realităţile
pe care le-am constatat cu toţii: este o
realitate că nivelul dansatorilor români este
unul foarte ridicat la această oră, este o
realitate că avem un potenţial în plină
ascensiune, pe care cu siguranţă ne putem
baza pe viitor, este o realitate că suntem
mult mai cunoscuţi şi că lumea vorbeşte
despre noi.
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Ladies and Gentlemen,
Dear friends of DanceSport,
DanceMasters 2012 is my third visit at this
prestigious DanceSport Festival, held in
Bucharest, the capital of Romania. I am
sure that the festival will again come up to
my expectations. Why? The organization
team sets the priorities on best sportive
conditions for our athletes and it has the
aim to combine the competitions with
additional highlights for the audience. This
means you would see our couples with their
performance in the WDSF World Ranking
Tournaments and above that, some special
shows. This is the proof that our Sport of
Dance is also a “Fun Sport”. Couples can
only be successful if our athletes like their
sport!
During this weekend, you would see a wide
range of DanceSport competitions,
beginning with the Juvenile age group (11
years old and younger) up to our Senior
age group (older than 35 years). In the
Youth, Adults and Seniors categories, the
couples are dancing for World Ranking
points. I am sure that again high ranked
couples of the WDSF Computer World
Ranking List will enter the competitions of
the DanceMasters 2012. It is always a great
challenge for the organizers of such events
like DanceMasters to convince the best
couples to dance in their competitions.
Every weekend there are many WDSF
World Ranking Tournament organized by
different countries. It is at least a decision
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of the couples to dance at DanceMasters. I
can confirm that you will see DanceSport at
its best. Another condition for the best
couples to come to DanceMasters is the
quality of the adjudicators. The Organizers
were again successful to invite a high
qualified panel of adjudicators. This is a
main condition the couples care about.
Also some remarks about the Romanian
couples: Romania created a certain
DanceSport tradition. When I see the big
number of young Romanian couples I could
confirm that you can be proud of your
couples. There is a big potential to bring
them to the World level, step by step. Such
process needs a little bit of patience, but
the Romanian couples are on the right way,
of course with your full support.
I wish the Organizers of DanceMasters
2012 and their fantastic team of volunteers
a big success! I want also to express my
gratitude to all the sponsors and supporters
of DanceMasters 2012. Without such a
support DanceSport at this high level is not
possible.
Heinz Spaeker, WDSF Honorary Member,
Chairman of DanceMasters 2012

Colectivul tehnic DanceMasters 2012
CONCURSURI INTERNAȚIONALE

CONCURSURI NAȚIONALE

Președinți ai Juriului: Heinz SPAEKER, Germania, pentru
competițiile cu licență WDSF
Gheorghe RADUCAN, România, pentru
Openurile Internaționale
Director de Concurs: Virgil GRIGORE, România
Observator FRDS:
Costinel MIHAIU, România
Secretari:
Alin MIRON, România
Adina RĂDUCAN, România
Marian ISTRATE, România
Elena RĂUȚĂ, România

Președintele Juriului:
Director de Concurs:
Observator FRDS:
Secretari:

Arbitri:

DJ:
Prezentatori:

13 arbitri din 13 țări (WDSF International Open
ST & LA) și 9 arbitri (restul competițiilor)
Bulgaria: Petr MILCHEV & Dobrina PARICHOVA
Cehia: Jaroslav KUCERA
Estonia: Merle KLANDORF
Germania: Dirk HEIDEMANN
Grecia: Santorinaiou PARASKEVI
Italia: Giordano VANONE & Fabio BOSCO
Moldova: Petru GOZUN
România: Maria GRIGORE, Dmytro STRELNYK,
Dorel BĂGIU, Mircea GAVRILĂ, Valentin ILLEȘ,
Valeria MANGRA, Cristian PARNESCU,
Alfred SCHIEB, Istvan TOTH
Rusia: Ilya DANILOV
Serbia: Nenad JEFTIC & Goran KNEZEVIC
Slovacia: Igor JAGERSKY
Slovenia: Branko BOHAK
Spania: Karina RUBIO
Turcia: Gunce YONEY
Ucraina: Igor BOGDANOV

Arbitri:

DJ:
Prezentatoare:

Gheorghe RĂDUCAN, România
Virgil GRIGORE, România
Costinel MIHAIU, România
Alin MIRON, România
Adina RĂDUCAN, România
Rodica CIOACĂ, România
Elena RĂUȚĂ, România
9 arbitri în ring
Alexandru ACS, Alina ANDREI,
Valentin BUTANCHE, Vasile CONSTANTIN,
Ioana CRISTESCU, Cornelia DOBRE,
Anca IONESCU, Cristina IONESCU,
Eugenia IORDACHE, Justin ISTRATE,
Florentina MIHAIU, Ioana MIHALCEA,
Adrian OPREA, Ema PARNESCU,
Mihai PETRE, Ioana RADU,
Mihaela RUNCEANU, Alexandru RUSU,
Marton ȘOMODI, Alexandra VLAD,
Ramon ZEDAN
Vasile CONSTANTIN
Melania ISTRATE

Vasile CONSTANTIN
Melania ISTRATE și Bogdan PĂUN
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Vineri, 30 Martie
13:00-13:30 Înscrieri
13:00–14:00 Încălzire pentru PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ
14:00–17:30 PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ
Clasa E Juniori 1 (12-13 ani)
Clasa E Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa E Tineret+Adulți (16-35 ani) ST
Clasa D Copii 1+2 (6-11 ani)
Clasa D Tineret+Adulți (16-35 ani) LA
17:30–18:00 Înscrieri
18:00–18:30 Încălzire pentru PROGRAMUL DE SEARĂ
18:30–21:30 PROGRAMUL DE SEARĂ
Clasa E Tineret+Adulți (16-35 ani) LA
Clasa D Juniori 1 (12-13 ani)
Clasa D Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa D Tineret+Adulți (16-35 ani) ST
Ceremonii de premiere
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Sâmbătă, 31 Martie

Duminică, 1 Aprilie

08:00–08:30 Înscrieri
08:00–09:00 Încălzire pentru PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ

09:00–10:00 Înscrieri
09:30–10:30 Încălzire pentru PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ

09:00–12:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
Clasa Hobby Copii 1+2 (6-11 ani)
Clasa Hobby Juniori 1 (12-13 ani)
Clasa Hobby Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa E Copii 1 (6-9 ani)
Clasa E Copii 2 (10-11 ani)

10:30–12:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ
Solo fete 4-9 ani (VL şi CH)
Solo fete 10-11 ani (VL şi CH)
Solo fete 12-15 ani (VL şi CH)
Precompetițional 6–9 ani (VL şi CH)
Precompetițional 10–11 ani (VL şi CH)
Precompetițional 12–15 ani (VL şi CH)

11:00–11:30 Înscrieri
12:00–12:30 Încălzire pentru PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ
12:30–15:30 PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ – Partea 1
Open Internațional Basic Copii 1+2 LA (inclusiv
Finala și Ceremonia de Premiere)
Open Internațional Juniori 1 LA (inclusiv Semifinale)
WDSF Open Tineret ST (inclusiv Semifinale)

11:00–11:30 Înscrieri
12:00–12:30 Încălzire pentru PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ
12:30–15:30 PROGRAMUL DE după-AMIAZĂ – Partea 1
Open Internațional Basic Copii 1+2 ST (inclusiv
Finala și Ceremonia de Premiere)
Open Internațional Juniori 1 ST (inclusiv Semifinale)
WDSF Open Tineret LA (inclusiv Semifinale)

14:00–14:30 Înscrieri pentru Open Internațional Juniori 2 LA,
WDSF International Open ST și WDSF Open Seniori 1 ST 14:00–14:30 Înscrieri pentru Open Internațional Juniori 2 ST, WDSF
Internațional Open LA și WDSF Open Seniori 2 ST
15:30–18:30 PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ – Partea a 2–a
15:30–18:30 PROGRAMUL DE după–AMIAZĂ – Partea a 2–a
Open Internațional Juniori 2 LA (inclusiv Semifinale)
Open Internațional Juniori 2 ST (inclusiv Semifinale)
WDSF Internațional Open ST (inclusiv Optimi de Finală)
WDSF Internațional Open LA (inclusiv Optimi de Finală)
WDSF Open Seniori 1 ST (inclusiv Semifinale)
WDSF Open Seniori 2 ST (inclusiv Semifinale)
18:30–19:00 Pauză
18:30–19:00 Pauză
19:00–22:00 GALELE FINALE
19:00–22:00 GALELE FINALE
Deschidere oficială
Finala Open Internațional Juniori 1 LA
Deschidere oficială
Finala Open Internațional Juniori 2 LA
Finala Open Internațional Juniori 1ST
Finala WDSF Open Tineret ST
Finala Open Internațional Juniori 2 ST
1/4, 1/2, 1/1 WDSF Internațional Open ST
Finala WDSF Open Tineret LA
Finala WDSF Open Seniori 1 ST
1/4, 1/2, 1/1 WDSF Internațional Open LA
Finala WDSF Open Seniori 2 ST
Ceremonii de premiere
Ceremonii de premiere
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Show Şcoala de Circ Buduruşi,
Sâmbătă seara
Artiștii acestei școlii de circ sunt păstrătorii
tradiției familiei Buduruși.
Ion Buduruși a fost al doilea om în lume
care a executat triplu salt la trapezul
zburător în anii ‘70 iar Floarea Buduruși a
fost singura femeie care e executat dublu
salt cu piruetă de la trapez la trapez.
Și ei deținători de premii internaționale,
Nadia și Virgil Buduruși instruiesc elevi
începând cu vârsta de 4 ani, într-un
program de instruire complex cu numere de
jonglerie, acrobație, houla-hop, magie și
numere aeriene.
Copiii școlii vin din nou pe scena
DanceMasters cu emoția artistului privit
atent de un alt artist.
"Este cel mai numeros și impresionant
public în fața căruia evoluăm. În sală sunt
numerosi sportivi. Știm că un sportiv
întelege câte ore de muncă sunt în spatele
fiecărei mișcări și ne dorim să atingem
perfecțiunea.
Suntem copleșiti de zecile de perechi de
dansatori minunați și noi suntem
pe ring înaintea lor și după ei, este o
responsabilitate pe care o experimentăm
din nou."
Contact: Flori Buduruși 0726 480.133
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Show Standard: Emanuel VALERI & Tania KEHLET
Duminică, show cu Campionii Mondiali de Standard Adulți, WDSF – Divizia Amatori

Emanuel (28 de ani) a început dansul la
vârsta de 7 ani, ca partener de dans… al
bunicii sale, căreia îi plăcea să danseze. A
câștigat prima competiție de dans la care a
participat, moment în care a început să se
gândească serios la dansul sportiv. Tania
(28 de ani) a început dansul la 3 ½ ani,
când mama sa a dus-o la cursuri de
modeling pentru copii, ca parte a
"ritualului" necesar pe catwalk.
Dansează împreună din 2002, în urma
despărțirii lui Emanuel Valeri de Giada di
Nunzio și a Taniei Kehlet de Rasmus
Hougaard (care i-a fost partner încă din
1987). Se antrenează în special în
Danemarca, Italia și UK. Lucrează în medie
3 ore pe zi antrenament specific de dans
sportiv și 2 ore antrenament de balet și
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fitness. Își adaptează dieta în funcție de
programul pe care îl au (densitatea de
competiții la care participă).
Sunt componenți ai Team Denmark, o
asociație care sprijină sportivii danezi de
top, indiferent de sportul practicat. Asociația
le finanțează parțial activitatea sportivă și le
asigură ajutor logistic în caz de accidentări
(fizioterapie și recuperare sportivă).
Tania își crează singură rochiile, după care
vinde designul unei firme daneze de modă.
Îi place lumea modei și a designului
vestimentar. Lui Emanuel îi place fotbalul
(ce surpriza pentru un italian!), însă
practică tenisul și inotul. Îi place să asculte
muzică și să se joace pe playstation.
Au devenit Campioni Mondiali la data de 29

octombrie 2011, la WDSF World Standard
Championship desfășurat la Moscova.
Victoria lor a venit ca o surpriză, câtă vreme
favoriții erau Benedetto FERUGGIA &
Claudia KOHLER (Germania), câștigătorii
ultimelor doua ediții de Campionat Mondial
anterioare (2009 și 2010, an în care
Emanuel și Tania s-au clasat pe locul al 2lea). În Finala din 2012 Benedetto și
Claudia și-au adjudecat Valsul Lent însă au
pierdut toate celelalte patru dansuri, făcând
astfel ca victoria lui Emanuel și a Taniei să
fie una clară și de necontestat.
Pe data de 28 aprilie 2012, La Koblenz în
Germania, se vor desfășura Campionatele
Europene de Standard, considerate unanim
a fi marea confruntare sportivă a anului în
dansul sportiv.

Un nou început
Rareș Cojoc intervievat de Bogdan PĂUN
Pentru cei care nu îl cunosc pe Rareș am să
fac o scurtă introducere: Rareș Cojoc este
una din valorile românești care strălucesc la
nivel mondial. Datorită talentului nativ, prin
muncă asiduă, prin sacrificii susținute greu
de imaginat pentru o vârstă tânără, prin
modestie și cu multă încăpățânare a reușit
să pătrundă în atmosfera rarefiată a topului
mondial în dansul sportiv: semifinalist la
Campionatele Mondiale de Standard Adulți
în 2010, locul 23 în topul mondial la Adulți
Standard în prima parte a anului 2011, iar
pe plan național Campion Național la
Standard, Latino și 10 Dansuri în 2004 și
2005, iar din 2006 până în prezent Campion
Național la Standard.
Între 2005 și 2011 (prima jumătate) a
dansat cu Katarzyna Kapral din Polonia,
după care a urmat o perioadă de absență
din competiții, din cauza destrămării
perechii. Despre această perioadă și despre
ce a urmat l-am interpelat pe Rareș.
BP: Știm că la sfârșitul anului trecut ai
schimbat partenera de dans. Ce s-a
întâmplat? Cum a fost căutarea unei noi
partenere?
RC: Sincer, nu mă așteptam să-mi schimb
partenera de dans. Se pare ca anul 2011 a
fost anul schimbărilor din mai multe puncte
de vedere. Aș putea spune că viața mea
este complet diferită acum față de cea cu un
an în urmă. Relația mea cu Kasia era o
relație solidă, bazată pe multa încredere,

amândoi provenind din aceeași lume, cu
idealuri aproape identice. Dar iată că soarta
mi-a dictat pentru a doua oară schimbarea
partenerei din cauza diferenței de înălțime.
după o matură chibzuință am decis că
terminarea parteneriatului este cea mai
bună soluție, pentru amândoi. Acum eu
dansez cu Tania Timuș, Kasia a devenit
campioana Austriei împreună cu noul
partener (Vladimir Slon) și viitorul arată bine
în ambele cazuri.
Nu m-am ocupat personal de căutarea unei
noi partenere și nici nu am intrat în panică
că nu-mi voi găsi o parteneră pe măsură.
Am lăsat totul pe seama antrenorilor mei în
care am deplină încredere. Am primit
numeroase propuneri, venite din multe
părți… Nu m-aș fi gândit de la bun început
ca voi dansa cu Tania. Consider, însă, că
toate lucrurile se întâmplă în jurul nostru cu
un scop, iar scopul meu în dans este bine
determinat: trebuie să mă pregătesc cât mai
intens pentru a ajunge cât mai sus posibil.
Consider că împreună cu vechea mea
parteneră am ajuns cât de sus era posibil,
iar acum, cu noua mea parteneră mă
pregătesc să depășesc acestă limită, spre
mai sus. Îmi cunosc bine misiunea și o voi
îndeplini așa cum se cuvine, atât pentru
mine cât și pentru țara mea.
BP: De ce Tania? Cum vă simțiți în pereche?
Ce s-a schimbat în viața ta sportivă în nouă
pereche față de experiența ta de până
acum?
RC: De ce Tania? Pentru ca este o
luptătoare adevarată, îi place să câștige și își
dorește acest lucru cu toată ființa ei. Este

ingredientul de bază pentru a deveni
campion. Poți avea toate calitățile din lume,
dacă îți lipsește “foamea” de a câștiga nu vei
reuși. Trebuie să fii permanent flămând după
victorie. Să o cauți și să fii pregătit să faci
orice este omenește cu putință să o obții. Ea
se dedică în totalitate acestui scop, este
talentată, ambițioasă și simte când trebuie
sa își forțeze limitele alaturi de mine atunci
cand este necesar pe ringul de dans.
Uite, este ca și cum ai conduce un Ferrari –
nu este comod și nici ușor, este greu de
controlat sau de “domesticit”, îți trebuie
experiență să îl faci să dea fiecare cal-putere
atunci când este nevoie, dar întreabă orice
pilot profesionist dacă se merită și vezi ce
răspuns vei căpăta… Adevărul este că ne-am
acomodat unul cu celalalt și ne simțim din
ce în ce mai bine în pereche, încercăm să ne
completăm tot timpul unul pe celalalt pe
ringul de dans și să formăm o pereche
unică. Înălțimea ne ajută, perechea este
mult mai echilibrată acum. Faptul ca trăim în
același oraș este un alt aspect extrem de
important și benefic pentru timpul fiecăruia.
În sfârșit mai trăiesc și pe pământ… Înainte,
la fiecare câteva zile trebuia să fiu din nou în
aer, zburând către cine știe ce zări, ca să mă
pot întâlni și pregăti cu partenera mea.
Timpul câștigat din reducerea deplasărilor
poate acum fi convertit în timp de pregătire.
Ne antrenăm mult și diversificat. Pregătirea
fizică, tehnică și partea artistică trebuie să
formeze un tot unitar, este ca o rețetă
perfectă dar în același timp obligatorie
pentru îndeplinirea visului suprem – acela de
a fi campion.
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BP: Ce planuri ai pentru 2012 în dansul
sportiv? Dar pe termen mediu (2-3 ani)?
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Bogdan & Maria Tălpigă
Campioni Naționali la 10 dansuri 2012
Locul 1 Maribor Open- Slovenia
Locul 1 International Grand Prix Paris – Franța
Locul 1 Sarajevo Open – Bosnia Herțegovina
CLUBUL DE DANS PHOENIX
Clubul de dans Phoenix reprezintă calea
către performanță, plăcerea de a dansa,
eleganța mișcării în ritmul muzicii și
armonia dintre un el și o ea.
Cea mai bună carte de vizită este
palmaresul internațional al perechilor
noastre din 2011 și la începutul acestui
an.

Dan Țepuru & Natalia Morgun
Locul 1 Campionat național profesioniști România
Locul 7 The stars Champions,
Pieve di cento – Italia
Giovanni Virgitto & Ecaterina Jeleznii
Locul 2 Sicilia Open – Italia
Locul 5 Sarajevo Open – Bosnia
Herțegovina
Locul 4 Dance Comp Wuppertal –
Germania

ELEGANȚĂ – FORȚĂ - ECHILIBRU
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Tiberiu Ciouca &
Alexandra Lepăduși

Mihnea Mitran & Brenda Curcă
Locul 1 Beodance Open – Serbia
Locul 2 Diana Cup - Bulgaria

Simionescu Răzvan
& Țăpoc Carolina

Adrian Barbu & Alexandra Coman
Locul 1 Beodance Open – Serbia
Locul 4 Russe Open Bulgaria
Cristea Mihai &
Răducan Anda

Antrenorii Clubului de dans Phoenix
Gheorghe Răducan – Președintele clubului,
arbitru internațional
Dmytro Strelnyk – Antrenor principal,
arbitru international
Alina Andrei – Antrenor Ploiești, arbitru
Dan Țepuru – Antrenor
Marina Popescu – Antrenor
Dan Tatole - Antrenor
Florin Istrate – Instructor
Angela Istrate – Instructor
Anda Răducan - Instructor
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Sălile Clubului de dans Phoenix
Centrul TDS: str Foișorului nr. 160, sector
3. Grupe de performanță și adulți inițiere Gigi Răducan 0722 431.152,
graducan@yahoo.com
Școala 84: Calea Vitan 135, (zona Mall
Vitan), sector 3. Grupe de inițiere pentru
copii – Anda Raducan 0747 066.655,
blue_Kat_2006@yahoo.com
Sala de Balet: Calea Victoriei 48-50 (zona
Universității), sector 1. Grupe inițiere și
avansați adulți - Gigi Răducan 0722 431.152
graducan@yahoo.com

Organizatorii DanceMasters:

Școala 58: Strada Pescăruș 124 (Stadionul
Lia Manoliu), sector 3. Grupe de inițiere și
performanță copii - Dmytro Strelnyk
0722368014, dstrelnyk@yahoo.com
Centrul Mondodance: B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 10, sector 3 - Angela și Florin
Istrate 0722 296.247/0721 655.976
angi2002ro@yahoo.com
Școala 186 (ASE), sector 1 – Dan Țepuru
0743 398.695, dtepuru@yahoo.com
Ploiești, jud. Prahova – Alina Andrei
0722 578.908, mssalinaalbu@yahoo.com

Phoenix

Bogdan Păun

Pas în Doi

Bogdan Păun: Dansul sportiv. Artă sau sport?
O voi face pentru ca am purtat o discuție pe
această temă cu un amic care,
argumentând în defavoarea dansului sportiv
ca nefiind vizibil în media (câte transmisiuni
de dans am văzut într-un an pe TV?),
nefiind un sport acceptat în familia olimpică
(Comitetul Olimpic are vreun motiv pentru
care nu acceptă dansul sportiv în familia
disciplinelor olimpice. Oare pentru că nu
este considerat un sport serios?), nu prea
se știe câți practicanți sunt la nivel mondial
(un sport de sine stătător trebuie să aibă o
masă critică de practicanți, nu?), afirmă cu
destulă convingere că dansul este în
viziunea lui o formă de artă care de-a
lungul timpului s-a concretizat într-un
pseudo-sport, însă nu poate fi numit sport
cu adevărat.
Nu i-am răspuns amicului meu în seara
aceea în niciun fel. Am facut altceva – l-am
invitat la DanceMasters promițându-i că va
descoperi singur dacă și câtă dreptate a
avut...

„Ce a fost mai întâi? Oul sau găina?” De mii
de ani, filosofii încearcă să rezolve această
dilemă a cauzalității. Ca orice dilemă care
se respectă, ea oferă două posibilități, nici
una nefiind practic pe deplin acceptabilă.
Nu vă voi îndruma astăzi spre coridoarele
acestui labirint ci, mai curând, vă voi
propune un moment de reflecție legat de
pasiunea noastră comună: „Dansul sportiv.
Artă sau sport?”

Daca i-aș fi răspuns amicului meu pe loc, ias fi spus atatea lucruri... Cum că dansul
sportiv este un sport competițional, care se
desfășoară după un set de reguli foarte
bine stabilite. Poți concura atât ca pereche,
cât și în cadrul unei formații de mai multe
perechi. Dansul sportiv necesită putere,
rezistență fizică, agilitate, dedicare, talent.
Coordonarea mișcărilor trupului trebuie să
fie la cel mai înalt nivel, iar simțurile trebuie
să fie ascuțite la maxim pentru a putea
realiza această coordonare.

Conform DEX, sportul este definit drept un
complex de exerciții fizice și de jocuri
practicate în mod metodic, cu scopul de a
dezvolta, de a întări și de a educa voința,
curajul, inițiativa și disciplina; fiecare dintre
formele particulare, reglementate ale
acestei activități. Dansatorii concurează cu
alți dansatori iar combinațiile lor trebuie să
respecte un set de reguli. Mișcările se fac
după criterii precise, pășirea se face într-un
mod specific, în funcție de nivelul
dansatorului iar balansul, întoarcerile,
flexibilitatea mișcării în general, au o
anumită amplitudine. Acestea sunt
măsurate după regulile sportive ale
dansului. Partea artistică este apreciată
separat.
Încălzirea în dansul sportiv se face pe grupe
musculare, conținând și elemente de
tehnică, exact ca în orice sport. Dansul
presupune agilitate și putere, care se cultivă
și se sporește în multe ore de pregătire
fizică și specifică pentru a crește nivelul
tehnic al sportivului. Organismul
dansatorului este supus unui regim intens
pe durate scurte de timp, când de multe ori
se ajunge la limita rezistenței fizice și
psihice. Regretatul patriarh al presei
sportive românești, Ioan Chirilă, a scris o
carte fantastică: „Viața la puls 200”. Nimic
nu rezumă mai frumos și mai adevarat
decât acest titlu succint însă atât de
sugestiv, momentele petrecute de dansatori
în acel minut și jumătate - două de dans.
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Din păcate dansatorii vă pot împărtăși și
nenumărate consecințe neplăcute generate
de aceste regimuri de efort duse la extrem întinderi, dureri musculare și articulare
(glezne, genunchi, umeri), dureri de spate
sau de gât, etc, unele dintre ele ajungând
chiar să fie rezolvate pe cale chirurgicală
(sunt unul dintre cei care au trecut prin
astfel de experiențe ajunse în faza
chirurgicală).

Și dacă încă nu m-ar fi crezut, i-aș fi redat
ca un suprem argument vorbele de duh ale
unui om al cărui geniu este mai presus de
orice contestare: „Dancers are the athletes
of God". A spus-o Albert Einstein...

Prin urmare, dansul se regăsește pe deplin
în definiția sportului, dansatorul este din
toate punctele de vedere un sportiv (și din
punct de vedere al pregătirii și al evoluției
și, din păcate, al consecințelor neplăcute în
urma practicării pe termen lung și la nivel
de performanță a acestei activități).
Este adevarat, Comitetul Olimpic
Internațional nu a acceptat înca dansul în
rândul disciplinelor olimpice, însă l-a
recunoscut ca sport la data de 4 septembrie
1997, în cadrul celei de-a 106 sesiuni a sa.
Astfel dansul sportiv a devenit membru al
ARISF (Association of IOC Recognised
International Sports Federation). Atât la
nivel mondial cât și la nivel național,
Federațiile care guvernează dansul sportiv
sunt recunoscute pe deplin ca federații
sportive.
În ceea ce privește numărul de practicanți,
l-aș fi invitat pe amicul meu să încerce să
numere la DanceMasters cele peste o mie
de perechi românești și străine care se vor
întrece în cele trei zile de concurs...
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Articol de Bogdan Păun
Se împlinesc anul acesta 25 de ani de la
moartea celui mai mare dansator… și nu
sunt singurul care o crede cu tărie și o
afirmă. O spune Mikhail Baryshnikov, un
nume de referinţă în dansul contemporan.

rămână peste ani o legendă a baletului și a
dansului contemporan, el însuși faimos
pentru perfecţiunea dansului său, este o
recunoaștere clară a valorii absolute a
actului artistic înfăptuit constant de-a lungul
întregii cariere.

În 1981 American Film Institute acordă
distincţia sa anuală supremă - Life
Achievement Award lui Fred Astaire iar
cuvântul inaugural i-a fost încredinţat lui
Baryshnikov, aflat în plină glorie în acel
moment. Iată speech-ul lui:

Fred Astaire, sau după numele său de botez
Frederick Austerlitz, s-a născut la data de
10 mai 1899 în Omaha, Nebraska ca fiu al
Johannei Austerlitz (născută Geilus) fiica
unor emigranţi germani luterani din Prusia
de Est și Alsacia, și a lui Friederich Emanuel
Austerlitz născut la Linz, în Austria, din
părinţi evrei convertiţi la catolicism.

“Am fost invitat să spun câte ceva despre
ceea ce se simt dansatorii când vine vorba
despre Fred Astaire. Nu este niciun secret.
Îl urâm.
Ne provoacă complexe, pentru că este prea
perfect. Perfecţiunea lui este o absurditate
căreia îi faci faţă cu greu. Balerinii pot face
faţă rivalilor din trecut, precum Nijinsky,
pentru că realizările lor sunt cunoscute din
cărţi și din fotografii care nu se mişcă.
Problema cu Astaire este că este peste tot…
și se mişcă. Ştiți, îți faci spectacolul,
primești aplauze și gândești că poate (doar
poate) a avut succes, după care mergi
acasă, deschizi televizorul ca să te relaxezi
și iată-l! E acolo! Făcându-te să te simţi
nesigur din nou…
Vă aduceţi aminte cuvintele lui Ilie Năstase
despre Bjorn Borg: “Noi jucăm tenis, el
joacă cu totul altceva”? Este la fel cu Fred
Astaire – noi dansăm, el face altceva…”
Să primești un astfel de laudatio din partea
celui care era în acel moment și avea să
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A intrat în lumea showbiz-ului la frageda
vârstă de 4 ani și jumătate: cum sora sa
Adele (născută în 1896) și-a dezvăluit foarte
devreme calităţile de dansatoare și
cântăreaţă, mama lor s-a gândit să creeze
un număr artistic “frate și soră”, iar Fred a
devenit instantaneu (și nu prea de
bunăvoie) partenerul surorii sale. Cum între
timp tatăl își pierduse slujba (lucra în
industria berii, la Storz Brewing Company)
familia s-a decis să lanseze cariera artistică
a cuplului frate-soră. După doi ani de
repetiţii a urmat și debutul oficial, în
noiembrie 1905, în Keyport, New Jersey. Şi
cum sorţii de multe ori îi place să se amuze,
primul costum oficial al micuţului Fred (avea
în momentul debutului 6 ani și jumătate, iar
sora sa Adele 9) a fost… “top hat and tails”,
faimosul joben și frac de dans, care, peste
ani, devin trade-mark Fred Astaire.
Fred și Adele vor crește împreună în lumea
vodevilului, apărând în show-uri pe
Broadway și la Londra, până în 1932, când

Adele se va mărita cu Lordul Charles Arthur
Francis Cavendish, fiul ducelui de
Devonshire.
Din acel moment Fred își începe cariera
solo, realizând primul său mare succes un
an mai târziu în show-ul “The Gay Divorce”
pe Broadway și la Londra. În această

perioadă încearcă o schimbare a scenei cu
marele ecran și face niște teste în studio. A
rămas celebră prima caracterizare făcută de
un oficial al studioului pe raportul referitor
la screen-testul lui Fred Astaire: “Nu știe să
cânte. Nu știe să joace. Început de chelie.
Dansează un pic.” în ciuda acestui
comentariu memorabil Fred primește totuși
contractul și, împreună cu noua sa soţie
Phyllis, se mută la Hollywood în 1933.
Deși contractul său era cu Studiourile RKO,
prima apariţie în film a fost “Dancing Lady”
produs de MGM, film care îi avea în
distribuţie pe Clark Gable, Joan Crawford și
Franchot Tone. Fred este introdus în film
de Gable însuși drept “dansatorul din New
York”.

Dancing is a sweat job - Fred Astaire (1899 – 1987)

Carioca (un dans aflat la modă în Rio,
conform scenariului) are loc următorul
dialog:
Fred (Fred Ayres): Come on, Honey!
Ginger (Honey Hale): We’ll show them a
thing or three!
Şi într-adevăr, cuvintele profetice ale lui
Ginger s-au îndeplinit: odată cu următorul
lor film, “The Gay Divorcee” (1934), un
succes uriaș, au devenit cuplul de dansatori
îndrăgostiţi ai Americii și așa vor rămâne
pentru veșnicie. În anii ’30, cei doi vor
realiza 9 filme împreună, toate sub egida
RKO, iar în 1949 MGM îi vor reuni pentru o
ultimă dată în “The Barclays of Broadway”.

În paralel Fred filmează și primul său film
RKO “Flying Down to Rio” alături de Dolores
del Rio și Gene Raymond. În acest film
apare ca parteneră secundară a lui Fred și o
tânără actriță și dansatoare de 21 de ani
aflată tot sub contract cu RKO, pe numele
său… Ginger Rogers. Numărul lor de dans
“Carioca!... It’s really nothing like the Polka”
reprezintă primul din numeroasele
momente de dans ale cuplului de aur a
Glamour-Hollywood-ului anilor ’30.
Interesant este că în film, în momentul
când cei doi protagoniști se decid să încerce

“Chimia” existentă între ei nu s-a mai
manifestat cu nici un alt partener din lunga
lor carieră și deși nu s-au sărutat niciodată
în nici unul din filmele lor (cu o singură
excepţie – dansul din vis în “Carefree” 1938) senzualitatea și eleganţa dansului lor
au impresionat generaţii intregi. Relaţia lor
în afara ecranului, asupra căreia s-a
speculat îndelung, în ciuda asigurărilor celor
doi că nu sunt decât buni prieteni a fost (și
a rămas) un subiect de controversă. Acida
Katharine Hepburn definea sec esenţa
relaţiei lor în propriul său stil, care a și
consacrat-o de altfel: “He gives her class.
She gives him sex”, constituindu-se într-o
portavoce a gossip-urilor mondene.

fiecare scenă de dans filmată, multe perechi
de pantofi uzate și picioare sângerânde.
Fred era un perfecţionist – nu se cruţa nici
pe sine și nu își cruţa nici partenera. Se
filmau duble până când nevoia lui de
perfecţiune era satisfăcută, uneori câteva
zeci pentru o anumită coregrafie de dans.

Totul pare atât de ușor și natural în
mișcările lor în momentele de dans, în
oricare din filmele lor. Realitatea este un pic
diferită: șase săptămâni de repetiţii înaintea
fiecărui film, câteva zeci de duble pentru

În 1981 Fred Astaire a acordat un interviu
în Times și a acceptat să facă o
retrospectivă a modului de lucru la filmele
sale cu Ginger. Iată propriile sale cuvinte:
“Era ca și cum aș fi alergat mila (1,6 km) în
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patru minute, în continuu pentru șase luni.
Slăbeam cam 6-7 kg în timpul repetiţiilor.
Dar apoi intram în starea aceea în care
nimic nu putea să iasă prost. Coregrafia era
o realizare comună: Hermes Pan (coregraful
lui Fred pentru multe din filmele sale – nota
B.P.), Ginger și chiar și Adele contribuiau.
Iar apoi Ginger reușea să includă
senzualitatea sa în dans. Am spus mai mult
prin mișcările noastre decât am fi făcut-o
printr-un gest direct. Totul era în dans”.
În 1946, odată cu terminarea filmărilor la
“Blue Skies” Fred anunţa că vrea să se
retragă din activitate. Numărul său “Puttin’
on the Ritz” din acest film s-a dorit a fi
dansul de adio al carierei sale. În următorii
doi ani se va dedica familiei sale (între timp
i se născuse un baiat, Fred Jr., în 1936, și o
fată, Ava, în 1942), curselor de cai (a fost
un împătimit crescător de cai de rasă
întreaga sa viaţă), golfului și în 1947 va
pune bazele unei francize de studiouri de
dans “Fred Astaire Dance Studios” (pe care
o va vinde în 1966).
Din fericire un incident neplăcut petrecut în
1948 (Gene Kelly se accidentează destul de
serios în timpul repetiţiilor pentru “Easter
Parade” în care juca alături de Judy
Garland, Ann Miller și Peter Lawford,
trebuind să fie înlocuit din distribuţie) îl
readuce pe Fred pe marele ecran,
permiţând un an mai târziu să aibă loc și
mult așteptata reunire a cuplului magic
Fred-Ginger în “The Barclays of Broadway”.
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Dancing is a sweat job - Fred Astaire (1899 – 1987)

În opinia mea anii ’50 reprezintă cea mai
fertilă perioadă a lui Fred, deși nu va mai
apărea în niciun film alături de Ginger.
Filmele lui se desprind de tiparul filmelor
“Fred-Ginger” care spuseseră tot ce aveau
de spus, devin mai complexe, iar numerele
de dans mai elaborate, chiar inovatoare. În
“Royal Wedding” (1951) parteneră de dans
îi este… un cuier, mânuit cu o dexteritate
supraumană de Fred (momentul de dans se
numește “Sunday Jumps”), iar mai târziu în
film, Fred ajunge să danseze pe pereţii unei
camere și chiar pe tavan (în momentul

“You’re All The World To Me”).
În “The Band Wagon” (1953), în opinia mea
cel mai mare musical din istoria filmului,
numerele de dans abundă, câteva din cele
mai faimoase fiind “Shine on Your Shoes”,
“That’s Entertainment!” și “Girl Hunt Ballet”
din finalul filmului (peste ani, în 1988, un
alt mare artist, Michael Jackson, avea să
aducă un omagiu acestui moment de dans,
recreându-l și adaptându-l în videoclipul
“Smooth Criminal”).
O menţiune specială pentru “Triplets” un

număr de dans plin de umor în care Fred
Astaire, Nanette Fabray și Jack Buchanan
portretizează trei gemeni răsfăţaţi (“MGM
has got a leo, but mama has got a trio. She
is proud but says three is a crowd.”) care se
sâcâie reciproc, fiecare dorind în sinea sa să
îi elimine pe ceilalţi doi pentru a rămâne
unic la parinţi. Dansul este foarte simpatic,
însă în același timp dificil – artiștii au dansat
în genunchi, pentru a putea simula
picioarele scurte ale bebelușilor.
În memoriile sale, scrise în 1959, "Steps in
Time," Astaire o caracterizează pe Cyd
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Charisse, partenera sa din “The Band
Wagon” și din “Silk Stockings” (1957)
"beautiful dynamite"… și continuă “That
Cyd! When you've danced with her you stay
danced with.” (Ei, da, Cyd! după ce ai
dansat cu ea realizezi că de fapt tu ești cel
dansat). La rândul ei Cyd Charisse,
analizând perioada anilor ’50, când a filmat
de mai multe ori atât cu Fred Astaire, cât și
cu Gene Kelly, având stiluri de dans complet
diferite: Fred - elegant și rafinat, Gene atletic și în forţă, declară într-un interviu din
New York Times în 2002 că soţul ei, Tony
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Martin, știa cu cine dansase după cum
arăta: “Dacă eram plină de vânătăi era
Gene. Dacă era Fred nu aveam nicio
zgârietură.”

interpretare în rol secundar în “The
Towering Inferno” (1974), apărut și pe
ecranele româneşti ca “Infernul din zgârienori”.

Din anul 1958, Fred începe o nouă carieră,
aceea de om de televiziune. Are un succes
imens, în special în show-ul “An Evening
with Fred Astaire” în care parteneră în mai
multe ediţii îi este Barrie Chase.
Continuă să apară în filme de-a lungul
anilor ’60 și ’70, reușind chiar să obţină o
nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună
Dancing is a sweat job - Fred Astaire (1899 – 1987)

La vârsta de 77 de ani apare în ultima sa
scenă de dans din carieră, într-o reuniune
magică cu Gene Kelly în “That’s
Entertainment, Part 2” (deși Fred afirma
despre această apariţie că “nu este dans, ci
doar o mișcare de colo-colo”).
În 1978 primește prestigiosul premiu
Kennedy Center Honors (care onorează
întreaga carieră a unor artiști excepţionali),
iar în 1981 primește Life Achievement
Award de la American Film Institute.
După ce în 1954 Phyllis, prima soţie, moare
de cancer la plămâni, Fred decide să
rămână singur până în 1980 când se
căsătorește pentru a doua oară în viaţa sa,
cu Robyn Smith, o femeie-jocheu cu care
împărtășea pasiunea pentru caii de curse.
Diferenţa de vârstă de 45 de ani între soţi a
produs un cutremur în anturajul lui Fred (și
nu numai) - soţia sa era chiar mai tânără
decât ambii copii ai lui Fred, iar temerea era
că pentru noua doamnă Astaire motivaţia
căsătoriei era legată mai mult de faimă și
bani decât de sentimente.
Fred Astaire moare de pneumonie (de la o
răceală puternică) la data de 22 iunie 1987.
Avea 88 de ani…
Newsweek a apărut atunci într-o ediţie
îndoliată cu un titlu extrem de sugestiv:
“Wrap up the 20th century. Fred Astaire is
gone.” (“Gata cu secolul 20. Fred Astaire a
murit.)
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Musicalurile lui Fred Astaire (filmele
notate cu * sunt împreună cu Ginger
Rogers):
Dancing Lady (1933)
Flying Down to Rio (1933)*
The Gay Divorcee (1934)*
Roberta (1935)*
Top Hat (1935)*
Follow the Fleet (1936)*
Swing Time (1936)*
Shall We Dance (1937)*
A Damsel în Distress (1937)
Carefree (1938)*
The Story of Vernon and Irene Castle
(1939)*
Broadway Melody of 1940 (1940)
Second Chorus (1940)
You'll Never Get Rich (1941)
Holiday Inn (1942)
You Were Never Lovelier (1942)
The Sky's the Limit (1943)
Yolanda and the Thief (1945)
Ziegfeld Follies (1946)
Blue Skies (1946)
Easter Parade (1948)
The Barkleys of Broadway (1949)*
Three Little Words (1950)
Let's Dance (1950)
Royal Wedding (1951)
The Belle of New York (1952)
The Band Wagon (1953)
Daddy Long Legs (1955)
Funny Face (1957)
Silk Stockings (1957)
The Notorious Landlady (1962)
Finian's Rainbow (1968)
That's Entertainment, Part II (1976)
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Dancing is a sweat job - Fred Astaire (1899 – 1987)

Hotelul INTERNATIONAL Sinaia, complet renovat și
redecorat în 2011, este un spațiu care dă valoare
timpului petrecut, un loc încărcat de căldură umană și
luminat de soarele blând de la poalele Bucegilor.
Accesibil direct din DN 1, cu vedere către înălțimile verzi
ale muntelui, hotelul a devenit cu precădere hotel centru
de afaceri/de evenimente și loc de petrecere a timpului
liber.

1, Avram Iancu Street, 106100, Sinaia, Romania
T: +4 0244 313 851 / 852 / 853, F: +4 0244 313 855, 0244 310 470

Hotelul are 180 de camere, Centru de Conferințe /
Evenimente cu 11 săli, 3 restaurante, un elegant
Centru Spa cu piscină, Coffee Lounge în lobby,
Centru de Divertisment, toate având la dispoziție un
personal dedicat și pasionat.

CUCINA SOFIA este restaurantul italian în care abia
aștepți să ajungi, de câte ori treci pe valea Prahovei.
TIROL iți propune rețetele bucătăriei tiroleze, atât de
potrivite unui drum la munte.
Restaurantele din Hotel surprind plăcut de fiecare dată,
bucătarii făcând din fiecare masă o încântare.

office@hotelinternational.ro, www.hotelinternational.ro

Performanță în dans.

Dansează!
Pentru spiritul tău, pentru postura ta fizică,
pentru socializare, la orice vârstă,
Dansează!
Pas în Doi este clubul de dans la care poți
să faci performanță. În 23 de ani de
experiență, profesorii și antrenorii Pas în Doi
au rafinat o metodică de pregătire tehnică, fizică, psihologică, artistică - și
aceasta atrage performanța.
Cu Tina GRIGORE și Virgil GRIGORE s-au
antrenat generații de dansatori, parte din ei
ajungând Campioni sau Vicecampioni ai
României sau Câștigători ai Cupei României.

Pas în Doi este clubul de dans unde dansezi
de plăcere, în timpul liber.
Cursuri de dans în grupe sau individual
pentru începători, avansați, performanță, cu
profesori specializați pentru toate vârstele:
copii, adolescenți și adulți. Să dansezi se
poate învăța la orice vârstă, atât la nivel
competițional cât și ca hobby.
Cursuri și proiecte de dans în spațiile proprii
ale unor companii care au găsit o
oportunitate de relaxare și socializare
pentru echipele lor, ca de exemplu: JW
MARRIOTT, MICROSOFT, RBS, PFIZER,
KPMG, CODECS, PETROM.
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Pas în Doi face evenimentele tale.
Poți avea la evenimentul tău perechi de
dansatori, sau poți învăța tu și partenerul
tău sau grupul ales de tine să faceți un
spectacol reușit.
Pas în Doi organizează evenimente de
anvergură. Balul Vienez, de 7 ediții, se
deschide cu 40 de perechi Pas în Doi.
DanceMasters, deja la a 9-a ediție, reunește
concurenți din întreaga lume.
Oricât de mare sau de pretențios este
spectacolul pe care îl planifici, găsești la
Pas în Doi știința și pasiunea de a-i da
strălucire și rafinament.
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Te așteaptă la dans: Tina GRIGORE, Virgil
GRIGORE, Eugenia IORDACHE, Cristina
IONESCU, Anca IONESCU, Andreea
GRIGORE, Andreea COSTACHE, Cristian
Grozea, toți având statut de Profesor sau
Antrenor atestat de Federația Română de
Dans Sportiv.

Palatul Național al Copiilor
B-dul Tineretului ,nr. 8-10, sect. 4,
Cercul de Dans Sportiv
Relații la tel. 0741 645 576, 0722 656 764
Centrul Comunitar Evreiesc
Str. Popa Soare, nr. 18, sect. 2,
Sala de festivități
Relații la tel. 0741 176 207, 0723 311 882

CONTACT
Școala din str. Austrului nr. 33
Relații la tel. 0722 672 772

Liceul Nicolae Kretzulescu
Str. Hristo Botev, nr. 17, sect. 3.
Relații la tel. 0722 672 772, 0723 311 882

Organizatorii DanceMasters:

Contact pentru evenimente
Virgil GRIGORE, tel. 0722 656 764
vgrigore@yahoo.com
www.pasindoi.ro

Phoenix

Bogdan Păun

Pas în Doi

la bază lâna (stofe de lână importate din
faimoasa regiune Biella (Italia) cunoscută
pentru calitatea superioară a acestora) şi
mătase naturală.
În atelierul Choices, clienta este centrul
Universului nostru, astfel încât pe parcursul
întregului proces de creaţie pornind cu
stabilirea design-ului, materialelor şi
detaliilor/accesoriilor ce vor fi folosite,
comunicăm deschis şi îndelung, până avem
convingerea că rezultatul va fi unul
remarcabil, perfect.
Urmărim ca experienţa conceperii unui nou
outfit să fie interesantă şi atrăgătoare
pentru fiecare clientă în parte şi în acest
sens investim o cantitate semnificativă de
timp, efort şi în mod constant plăcerea de a
crea de fiecare dată piese unicat.

Colecţia, care urmează să fie lansată în luna
Aprilie, are la bază femeia puternică,
dinamică, cu o viaţă socială şi profesională
tumultoasă, adică cea care a inspirat
crearea brandului “Choices”. Stilul său de
viaţă, glam-ul, succesul şi puterea sa sunt
reflectate întocmai în ţinutele pe care le
propunem.

Ștefania-Miruna Bulboacă
chic executive

Choices are o singură definiţie: femeia de
carieră. Fie ele ţinute business sau cocktail,
hainele Choices sunt realizate sur-mesur,
pentru a pune întotdeauna accent pe
atuurile celei care le îmbracă. Calitatea lor
se reflectă în materialele naturale, care au

Apreciem, pe de altă parte, timpul limitat de
care dispun clientele noastre, astfel încât
facem tot posibilul să le venim în
întâmpinare în ceea ce priveşte numărul de
probe intermediare. Oferim, în acest sens,
posibilitatea deplasării la biroul sau
domiciliul clientei.
Şi în sezonul S/S 2012, femeia Choices
caută să menţină echilibrul între forţa şi
feminitatea care au consacrat-o în mediul
de business, prin ceea ce poartă atât la
birou cât şi în viaţa socială. Astfel, aceasta
reuşeşte încă o dată să fie ea însăşi:
puternică dar feminină şi fermecătoare în
acelaşi timp.

36

Colecţia, care urmează sa fie lansată în luna
aprilie, are la bază un joc permanent al
forţelor: astfel piesele vestimentare - cu o
croială clasică, dreaptă, deseori având
accente masculine propuse în colecţia A/W
2011 - sunt “îmblânzite” prin combinaţii cu
elemente pur feminine: materiale fluide, în
culori pastelate - chiffon, satin, dantelă, etc,
în timp ce rochiile şi top-urile cu o croială
fluidă realizate din materiale preţioase,
uşoare, sunt deoseori echilibrate cu detalii,
accesorii sau tuşe de culoare sobre, care ţin

să reamintească la fiecare pas statutul celei
care le îmbracă.

Vă invităm aşadar să ne descoperiţi pe
pagina noastră Web:
www.choicesandchoices.com,
fie pe cea de Facebook:
www.facebook.com/choicesNchoices
sau vă aşteptăm cu drag la atelierul nostru
din Bucureşti, situat pe B-dul Unirii nr. 35.
Always make your Choices memorable!
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www.gant.ro

Noi, Gant & Sterling Consulting, suntem
consultanţi în management.
Cum am ajuns în echipa de organizare a
DanceMasters, e simplu: în timpul liber dansul
ne destinde, ne inspiră, ne întinereşte. Uneori
plecăm direct de la birou, cu săculeţul cu
pantofii de dans şi sticla cu apă, şi petrecem
câteva ore minunate. Sunt seri în care uităm de
studiile noastre de piaţă, de strategiile de
dezvoltare, de planurile de promovare, de
evaluările de personal, de proiectele de
finanţări europene, pentru că muzica şi dansul
ne umplu inimile şi ne relaxează. Eleganţa
nesfârşită şi greu de atins a valsului, energia
dansurilor latino cer disciplină, impuls interior,
dar te răsplătesc.
Dansul ne-a orientat către un mod de
interacţiune umană, pe care o putem aplica şi
cu clienţii noştri.
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Partener strategic DanceMasters

DanceMasters este un concurs crescut în mulţi
ani de Bogdan Păun, Virgil Grigore şi Gigi
Răducan, la care dansatorii din cluburi şi
părinţii acestora au muncit cu pasiune.
DanceMasters concentrează multe dintre
atuurile noastre de consultant: promovare,
comunicare, evaluare, vânzări, negociere,
monitorizare... Ca în toate evenimentele pe
care le organizăm, mici sau de dimensiunea
unui întreg oraş, începem prin a fi integratori,
creativi şi sfârşim printr-o muncă minuţioasă
de detaliu, pentru a ajunge să sărbătorim
rezultate.
Respirăm altfel, avem altă forţă, ne bucurăm
altfel de peste 10 ani de când dansăm. Îi iubim
pe profesorii noştri şi ne distrăm împreună. Şi
facem împreună DanceMasters, aşteptând
reacţia publicului şi a dansatorilor.

WDSF International Open & WDSF Open
complexității și dificultății) : WDSF Open,
WDSF International Open (incluzând în
această categorie și Grand Slam Series),
WDSF World Open (licență care pentru
moment nu este acordată).

DanceMasters a inclus încă de la prima
ediție (2004) competiții cu licență IDSF
(actualmente WDSF). În afara celor din
mediul dansului sportiv care sunt
familizarizați cu semnificația acestor
denumiri de competiții, cred că ele sunt mai
puțin cunoscute publicului larg, motiv
pentru care m-am decis să vă explic
semnificația lor:
Pentru că tenisul este mult mai bine
cunoscut de către public, îmi voi permite
analogia cu ATP World Tour, care seamănă
destul de mult cu filosofia WDSF World
Ranking Tournaments. Este îndeobște
cunoscut că turneele ATP sunt, în funcție de
dificultate și de valoarea participanților, de
următoarele tipuri (în ordine crescătoare):
ATP 250 (București de ex.), ATP 500
(Dubai, Tokyo), ATP 1000 - Masters Series
(Indian Wells, Monte Carlo) și faimoasele
ATP 2000 – Grand Slams Series (doar 4 Australian Open, Roland Garros, US Open și
Wimbledon).
Într-un mod asemănător, WDSF și-a
organizat turneele în următoarele categorii
de competiții (în ordine crescătoare a

Fiecare competiție are un Președinte al
Juriului (Chairman) nominalizat de
Organizator și confirmat de WDSF.
Președintele Juriului este responsabil cu
monitorizarea modului în care sunt aplicate
regulile de organizare a turneelor cu licența
WDSF World Ranking. Acesta trebuie să
trimită la final un Raport al competiției
Directorului Sportiv al WDSF. Calitatea
Președintelui Juriului este foarte importantă
pentru încrederea pe care o generează în
rândul dansatorilor, cum că vor fi arbitrați în
mod corect și că regulile de fair-play vor fi
respectate.

mondial în aproape fiecare weekend face ca
dansatorul (mai ales cel valoros) să
cântărească atent fiecare aspect al
competiției la care urmează să participe,
pentru că are de unde alege. DanceMasters
a învatat o lecție foarte importantă în acești
ani de când există: încrederea dansatorilor
se câștigă greu, prin eforturi constante și se
poate pierde foarte usor, prin decizii
neinspirate. Nu poți forța un dansator să
participe la evenimentul tău – trebuie să
arăți prin ceea ce faci în mod constant că
dansatorul este în centrul atenției tale. Cel
puțin aceasta este filosofia DanceMasters.

Brigada de arbitri este compusă după cum
urmează:
- pentru WDSF Open: minim 5 arbitri din 4
țări, până la 13 arbitri din 13 țări;
- pentru WDSF International Open: minim 7
arbitri din 6 țări, până la 13 arbitri din 13
țări.

Referitor la participarea perechilor în
competiție, WDSF relaționează acordarea
punctajului standard de numărul minim de
perechi participante și de numărul de țări
din care provin, după cum urmează:
- pentru WDSF Open: minim 24 de perechi
din 4 țări înscrise sau minim 36 de perechi
rămase în turul al doilea (după runda de
calificări), fără a se ține cont de numărul de
țări;
- pentru WDSF International Open: minim
24 de perechi din 5 țări înscrise sau minim
48 de perechi rămase în turul al doilea
(după runda de calificări), fără a se ține
cont de numărul de țări.

De asemenea, un număr sporit de arbitri
din cât mai multe țări precum și calitatea
arbitrilor sunt factori care pot convinge
dansatorii să participe la un concurs. Oferta
mare de competiții pe plan european și

Odată clasamentul final al competiției fiind
stabilit, perechile primesc puncte conform
poziției ocupate în concurs din grila
standard de punctaj a WDSF, care se
ajustează în funcție de următoarele criterii:
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-

mai puțin de 12 perechi în competiție
mai puțin de 24 de perechi în competiție
între 36 și 47 de perechi în competiție
între 48 și 95 de perechi în competiție
între 96 și 143 de perechi în competiție
între 144 și 191 de perechi în competiție
între 192 și 287 de perechi în competiție
peste 288 perechi în competiție
perechi din 8-10 țări membre WDSF
perechi din 11-14 țări membre WDSF
perechi din 15-20 țări membre WDSF
perechi din mai mult de 20 de țări membre WDSF
7 arbitri din 7 țări membre WDSF
9 arbitri din 8 țări membre WDSF
9 arbitri din 9 țări membre WDSF
11 arbitri din 10 țări membre WDSF
11 arbitri din 11 țări membre WDSF
13 arbitri din 11 țări membre WDSF
13 arbitri din 12 țări membre WDSF
13 arbitri din 13 țări membre WDSF
pentru competițiile WDSF Grand Slam
9 perechi din Top 12 mondial
6 perechi din Top 12 mondial
6 perechi din Top 24 mondial
6 perechi din Top 36 mondial

-20%
-10%
+10%
+25%
+30%
+35%
+40%
+50%
+10%
+25%
+40%
+50%
+10%
+10%
+15%
+15%
+20%
+10%
+20%
+25%
+25%
+70%
+50%
+25%
+10%

Organizatorii fac eforturi pentru a îndeplini cât mai multe
condiții de bonus de puncte pentru că aceste bonusuri de
puncte se adună. Cu cât punctajul final obținut (punctajul
standard ajustat procentual cu bonusuri) este mai consistent,
cu atât concursul devine mai atractiv pentru dansatori și
gradul de dificultate crește prin înscrierea unor perechi din ce
în ce mai puternice.
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Medicină de performanță
RIA Clinic Amzei, Strada D.I. Mendeleev nr. 7-15, Sector 1, București
Tel: 037.277.9999, Fax: 031.814.8111, Email: office@riaclinic.com

Un nume nou pentru Federația Internațională
a Dansului Sportiv: WDSF
Un nume nou pentru Federația Internațională
a Dansului: World DanceSport Federation
Comunicat de Presă al Președintelui IDSF
(iunie 2011).
Sunt încântat să confirm că la Adunarea
Generală a Federației Internaționale de Dans
Sportiv (IDSF) ținută în Luxemburg la data
de 19 iunie 2011, membrii naționali au
agreat să voteze cu 109 voturi pentru și
niciunul împotrivă schimbarea numelui
Federației noastre în Federația Mondială de
Dans Sportiv (World DanceSport Federation –
WDSF).

Scaun Rulant (International Paralympic
Committee Wheelchair DanceSport – IPC),
pe baza acordului semnat în 2008. De
asemenea continuă cooperarea cu
Organizația Internațională a Dansului
(International Dance Organization – IDO),
care include, printre alte stiluri de dans, Hip
Hop, Salsa, Show Dance și Street Dance. În
2010 s-a finalizat crearea Diviziei de
Profesioniști a IDSF (actualmente WDSF
PD). Drept urmare construim acum un
domeniu competițional puternic în zona de
profesioniști în Standard și Latino în cadrul
noului WDSF.

Această decizie istorică reflectă
implementarea cu succes a primei părți a
Viziunii 2012, incorporării tuturor disciplinelor
de dans sportiv într-o Federație Mondială. Cu
acceptul Adunărilor Generale ale Membrilor
Asociați, WDSF nu reprezintă numai
disciplinele tradiționale Standard și Latino ci
și alte discipline sportive:
- Confederația Mondială de Rock’n’Roll (World
Rock’n’Roll Confederation – WRRC);
- Consiliul Unificat al Dansului Country
Western (United Country Western Dance
Council – UCWDC);
- Federația Mondială a Învârtirii Bastonului
(World Baton Twirling Federation – WBTF).

WDSF include toți sportivii, antrenorii,
arbitrii și secretarii care se angajează să se
supună regulilor WDSF și IOC (Comitetul
Olimpic Internațional), inclusiv Codului
Antidoping. În acest sens confirmăm, ca
Federație Internațională de Dans Sportiv la
cel mai înalt nivel în lume, că suntem mândri
de primirea Certificatului de Conformitate
din partea WADA (World Anti-Doping
Agency).

În plus, noul WDSF este mândru să continue
cooperarea strânsă cu Comitetul
Internațional Paralimpic al Dansului Sportiv în

Ca o îmbunătățire suplimentară, WDSF a
creat un nou sistem transparent de arbitraj
care a fost acceptat de IOC. Fără îndoială,
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Acum așteptăm cu nerăbdare să începem
următoarea fază a Viziunii noastre, aceea de
incorporare în timp scurt a Membrilor
Asociați ca Divizii ale WDSF.

acest nou sistem de arbitraj va adăuga
valoare de mediatizare televizată a
Produsului Dans Sportiv pe care îl dezvoltăm
în continuu.
Trăim vremuri interesante și provocatoare și
suntem multumiți că am fost capabili să
producem aceste schimbări într-o perioadă
foarte scurtă de timp, așa cum am fost
încurajați de către Comitetul Olimpic
Internațional.
Carlos Freitag,
Președinte WDSF

Rareș Cojoc - Taniaa Timuș

www.dancemasters.ro

Coperta: Fred Astaire & Cyd Charisse în “The Band Wagon” (1953)

