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Oficiali DanceMasters 2015 - Competiții Internaționale
Organizatori:

Virgil GRIGORE, Bogdan PĂUN și Gheorghe RĂDUCAN

Președinții juriului:

Heinz SPAEKER, Germania (pentru competiții cu licență WDSF)
Cristian PARNESCU, România (pentru competiții de tip Open Internațional)

Director de Concurs:

Justin ISTRATE, România

Observator federal:

Costinel MIHAIU, România

Secretariat:

Alin MIRON, Adina RĂDUCAN, Mihai DRAGNEA, Elena RĂUȚĂ, România

Arbitri:
1. Hermann GOETZ, Austria
2. Andrey TODOROV, Bulgaria
3. Martin ODSTRCIL, Cehia
4. Marc COUDERC, Franța
5. Harry KOERNER, Germania
6. Fabio SELMI, Italia
7. Andrea RIZZO, Italia
8. Valdis SKUTANS, Letonia
9. Geir BAKKE, Norvegia
10. Cees BOUTKAN, Olanda
11. Svetlana GOZUN, Moldova
12. Marek CHOJNACKI, Polonia
13. Ilya DANILOV, Rusia
14. Goran KNEZEVIC, Serbia
15. Nenad JEFTIC, Serbia
16. Gunce YONEY, Turcia
17. Natalya PASHA, Ucraina

România:
18. Maria GRIGORE
19. Dmytro STRELNYK
20. Valeria MANGRA
21. Mircea GAVRILĂ
22. Valentin ILLES
23. Ema PARNESCU
24. Alexandru RUSU
25. Eugenia IORDACHE
26. Mihai PETRE
27. Dorel BÂGIU

Muzica:

Generația 9

Prezentatori:

Bogdan PĂUN & Melania ISTRATE

Comentariu TV:

Bogdan PĂUN

(Digi Sport)
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Alfred SCHIEB
Cornelia DOBRE
Florentina MIHAIU
Alexandra VLAD
Valentin BUTANCHE
Ioana MIHALCEA
Vasile CONSTANTIN
Ramon ZEDAN
Veronica MIAUN

Oficiali DanceMasters 2015 - Competiții Naționale
Organizatori:

Virgil GRIGORE, Bogdan PĂUN și Gheorghe RĂDUCAN

Președintele juriului:

Cristian PARNESCU

Director de Concurs:

Justin ISTRATE

Observator federal:

Costinel MIHAIU

Secretariat:

Alin MIRON, Adina RĂDUCAN, Mihai DRAGNEA, Elena RĂUȚĂ

Arbitri:
1. Eugenia IORDACHE
2. Mihai PETRE
3. Dorel BÂGIU
4. Cornelia DOBRE
5. Florentina MIHAIU
6. Alexandra VLAD
7. Valentin BUTANCHE
8. Vasile CONSTANTIN
9. Ramon ZEDAN
10. Veronica MIAUN
11. Cristina IONESCU
12. Dan MARINA
13. Adrian NEDELCU

14. Ioana RADU
15. Ioana CRISTESCU
16. Andreea ADAM
17. Adrian OPREA
18. Adrian CIUTOIU
19. Roxana CODREANU
20. Pavel UNCU
21. Alexandru RUNCEANU
22. Iulian GHENCEA
23. Liliana ROȘU
24. Alina ANDREI
25. Marina POPESCU

Muzica:

Generația 9

Prezentatoare:

Melania ISTRATE
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Vineri, 27 Martie

Sâmbătă, 28 Martie

11:30–12:30 Înscrieri
12:30–13:00 Încălzire

08:00–08:30 Înscrieri
08:30–09:00 Încălzire

13:00–15:00 PROGRAMUL DE DUPĂ–AMIAZĂ - Partea I
Concursuri naționale
Clasa D Tineret+Adulți ST (16-35 ani)
Clasa E Tineret+Adulți ST (16-35 ani)
Clasa E Copii 2 (10-11 ani)
Clasa E Copii 1 (6-9 ani)
Clasa E Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa E Juniori 1 (12-13 ani)
Ceremonie de premiere

09:00–11:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ - Partea I
Concursuri naționale
Clasa D Copii 1+2 (6-11 ani)
Clasa D Juniori 1 (12-13 ani)
Open Basic Tineret + Adulți (16-35 ani) ST
Concurs internațional
Open Internațional Under 21 ST (+ Finala)

14:00–15:00 Înscrieri
15:00–15:30 Încălzire
15:30–17:30 PROGRAMUL DE DUPĂ–AMIAZĂ - Partea a II-a
Concursuri Naționale
Clasa D Tineret+Adulți LA (16-35 ani)
Clasa E Tineret+Adulți LA (16-35 ani)
Clasa Hobby Copii 2 (10-11 ani)
Clasa Hobby Copii 1 (6-9 ani)
Clasa Hobby Juniori 2 (14-15 ani)
Clasa Hobby Juniori 1 (12-13 ani)
Ceremonie de premiere
16:30–17:30 Înscrieri
17:30–18:00 Încălzire
18:00–21:00 PROGRAMUL DE SEARĂ
Solo Fete
Precompetiționale
4-7 ani - Ch
4-7 ani - VL, Ch
8-9 ani - Ch
8-9 ani - VL, Ch
10-11 ani - Ch
10-11 ani - VL, Ch
12-15 ani - Ch
12-15 ani - VL, Ch
Debutanți
Ceremonie de premiere
4-7 ani - Ch
8-9 ani - Ch
10-11 ani - Ch
12-15 ani - Ch
11

10:00–11:00 Înscrieri
11:00–11:30 Încălzire
11:30–14:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ – Partea a II-a
Concursuri naționale
Open Basic Juniori 1 (12-13 ani) ST
Open Basic Juniori 2 (14-15 ani) LA
Concursuri internaționale
Open Internațional Copii 1+2 LA – S, Ch, R, J (+ Finala)
WDSF Open Tineret ST
13:00–14:00 Înscrieri
14:00–14:30 Încălzire
14:30–19:00 PROGRAMUL DE DUPĂ–AMIAZĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Juniori 1 LA
Open Internațional Juniori 2 LA
WDSF World Open ST
19:30–22:30 PROGRAMUL DE GALĂ
Deschiderea Oficială
Trofeul “Titus Munteanu”
la vals vienez pentru amatori
Open Internațional Juniori 1 LA
Open Internațional Juniori 2 LA
WDSF Open Tineret ST

WDSF World Open ST
WDSF Open Seniori 1 ST
WDSF Open Seniori 2 ST
Ceremonia de Premiere

Duminică, 29 Martie
08:00–08:30 Înscrieri
08:30–09:00 Încălzire
09:00–11:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ - Partea I
Concursuri naționale
Clasa Hobby Tineret+Adulți (16-35 ani)
Clasa D Juniori 2 (14-15 ani)
Open Basic Tineret+Adulți (16-35 ani) LA
Concurs internațional
Open Internațional Under 21 LA (+ Finala)
10:00–11:00 Înscrieri
11:00–11:30 Încălzire
11:30–14:00 PROGRAMUL DE DIMINEAȚĂ – Partea a II-a
Concursuri naționale
Open Basic Juniori 1 (12-13 ani) LA
Open Basic Juniori 2 (14-15 ani) ST
Concursuri internaționale
Open Internațional Copii 1+2 ST- VL, T, VV, QS (+ Finala)
WDSF Open Tineret LA
13:00–14:00 Înscrieri
14:00–14:30 Încălzire
14:30–19:00 PROGRAMUL DE DUPĂ–AMIAZĂ
Concursuri internaționale
Open Internațional Juniori 1 ST
Open Internațional Juniori 2 ST
WDSF World Open LA
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19:30–22:30 PROGRAMUL DE GALĂ
Deschidere oficială
Open Internațional Juniori 1 ST
Open Internațional Juniori 2 ST
WDSF Open Tineret LA
WDSF World Open LA
Show de dansuri standard: Dmitry ZHARKOV Olga KULIKOVA (Rusia), vicecampioni mondiali
Ceremonia de Premiere

Show de Dansuri Standard, Duminică 29 Martie

Dmitry ZHARKOV – Olga KULIKOVA
Duminică, 29 martie, în Programul de Gală,
perechea Dmitry ZHARKOV – Olga KULIKOVA din
Rusia (vicecampioni mondiali en titre) ne vor
încânta cu un show de 5 dansuri standard.
Dmitry și Olga sunt prieteni vechi ai
DanceMasters, câștigând chiar ediția 2014 a
WDSF World Open Standard de la București.
Dmitry și Olga dansează împreună din anul 2003.
În momentul de față Dmitry și Olga ocupă în
Clasamentul Mondial al dansurilor standard
WDSF World Ranking System poziția întâi cu
6075 de puncte.
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The
Glenn
Miller
Story
"I haven't got a great jazz band and
I don't want one. Some of the
critics point their fingers at us and
charge us with forsaking real jazz…
It's all in what you define as “real
jazz.” It happens that to our ears
harmony comes first. A dozen
bands have a better beat than
mine. Our band stresses harmony."
(Glenn Miller)

The Glenn Miller Story
de Bogdan Păun
Șef de orchestră și muzician, Glenn Miller a
inspirat generația celui de-al doilea război
mondial. A fost primul muzician din lume
care a câștigat un Disc de Aur și a fost
probabil cel mai popular șef de orchestră din
toate timpurile. Are trei înregistrări introduse
postum în Grammy Hall of Fame, care
onorează înregistrările cu o vechime de cel
puțin 25 de ani și care au "semnificație
calitativă sau istorică": “In the mood”
(1939), “Moonlight Serenade” (1939) și
"Chattanooga Choo Choo" (1941).

Începuturile
Alton Glenn Miller s-a născut la 1 martie
1904, în Clarinda, Iowa. A început studiile
muzicale atunci când tatăl său i-a facut
cadou o mandolină. A schimbat curând
mandolina pentru un corn englezesc vechi,
iar în 1916 a trecut la trombon, care va
rămâne marea sa iubire pentru tot restul
vieții. Elev de liceu în Fort Morgan, Colorado,
Miller cântă într-un big band școlar. După
absolvirea studiilor, în 1921, devine muzician
profesionist și intră în orchestra lui Boyd
Senter.
În 1923, Miller părăsește orchestra pentru a
merge la facultate. După un an petrecut la
Universitatea din Colorado se retrage pentru
a se dedica total muzicii. Se mută la Los
Angeles, unde cantă în trupa lui Ben Pollack
pentru un timp. Apoi pleacă la New York,
unde își începe activitatea de aranjor de
orchestrație. În 1934, Miller devine directorul
muzical al big band-ului lui Tommy Dorsey,
împreună cu fratele acestuia, Jimmy Dorsey.
În această perioadă a asamblat o orchestră
americană pentru șeful de orchestră britanic
Ray Noble.
King of Swing
“Glenn Miller and His Orchestra” apare ca
brand pentru prima dată pe single-ul
Columbia Records 3058-D, înregistrat în
studiourile din New York la 25 aprilie 1935,
cu "Solo Hop" care ajunge un hit de Top Ten
(urcă până pe locul 7 și staționează 5
săptămâni în Top Ten) în același an.
Instrumentiștii care au înregistrat "Solo Hop"
au fost Glenn Miller - trombon, Bunny
Berigan și Charlie Spivak - trompete, Claude
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Thornhill - pian, Eddie Miller - saxofon tenor,
Johnny Mince - clarinet și saxofon alto, Larry
Hall - chitară, Delmar Kaplan - bass și Ray
Bauduc - percuție. Aranjamentul muzical îi
aparține, desigur, lui Glenn Miller, care este
și compozitorul piesei.
Glenn însă nu este mulțumit pe deplin de
sound-ul big band-ului său. Declară în
această perioadă de căutari: "A band ought
to have a sound all of its own. It ought to
have a personality." Orchestrator de geniu,
își reconfigurează și își măreste big band-ul
de mai multe ori, până când obține
combinația câștigătoare. Concurența pe
piața muzicală este acerbă, big band-urile
“explodând” în a doua parte a anilor ’30, iar

Glenn caută să își definească în mod clar
poziția prin originalitatea sound-ului
orchestrei sale. Îi va veni în ajutor contractul
încheiat cu faimosul Glen Island Casino din
New Rochelle, New York, în 1939, moment
care îl va poziționa pe Miller definitiv pe
harta muzicii de swing jazz. Concertele lui
de la Glen Island Casino sunt difuzate pe
radioul național, oferindu-i o importantă
expunere publică și o recunoaștere unanimă
în lumea muzicală.
Miller marchează primul său succes în 1939
cu "Wishing (Will Make It So)". Acest prim
hit este însă depășit cu mult de single-ul de

succes "Moonlight Serenade", care se
instalează confortabil în topurile muzicale și
devine automat trade mark-ul Glenn Miller,
perpetuat până în zilele noastre. Compusă și
orchestrată de Glenn Miller, piesei i se
adaugă ulterior versuri de către Mitchell
Parish. Piesa, înregistrată în studioul RCA
Bluebird la 4 aprilie 1939 devine instantaneu
un hit de Top Ten în SUA, ajungând pe locul
al 3-lea în topul Billboard, unde rămâne timp
de 15 săptămâni consecutive. Se clasează
pe locul al 5-lea în topul Billboard pe întreg
anul 1939.

Între 1939 și 1942, Glenn Miller și orchestra
lui se bucură de o popularitate uimitoare și
de un succes comercial ieșit din comun. Cu
stilul său distinctiv de swing jazz, big bandul lui Glenn Miller a devenit prototipul
orchestrei de dans de top din SUA. Sound-ul
lui place și astfel Glenn Miller Orchestra
produce hit după hit, un total de 70 de hituri de Top Ten în doar patru ani: 17 în 1939,
31 în 1940, și câte 11 în 1941 și 1942.
Din 1939 putem enumera succese ca
"Sunrise Serenade", "Moonlight Serenade",
"Stairway to the Stars", "Moon Love", "Over
the Rainbow", "Blue Orchids", "The Man
with the Mandolin", toate compuse sau
orchestrate de el. În anul 1940 au dominat
topurile muzicale piese precum "In the
Mood", "Tuxedo Junction" și "Pennsylvania
6-5000".
În 1941, Miller turnează primul său film,
“Sun Valley Serenade” alături de tripla
Campioană Olimpică, de 10 ori Campioană
Mondială și de 6 ori Campioană Europeană
la patinaj artistic, norvegiana Sonja Henie,
naturalizată în Statele Unite în acel an.
Filmul conține o altă “perlă” strălucitoare
orchestrată de Glenn Miller: "Chattanooga
Choo Choo" pentru care la 10 februarie 1942
Miller câștigă, primul artist din istoria
muzicii, Discul de Aur (Gold Record). Piesa
este selectată la premiile Oscar în 1941 la
categoria “Cel mai bun cântec dintr-un film”,
însă nu va ieși învingătoare. În film,
momentul de dans al acestei piese este
susținut de actrița Dorothy Dandridge și de
faimosul duo de dansatori al Americii,
Nicholas Brothers.
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virtuozitatea și ritmurile muzicii sale de
dans i-au adus recunoștință din partea
Armatei, care îi conferă de la bun început
gradul de căpitan, fiind ulterior promovat
maior, în august 1944.

În 1942, la apogeul carierei sale muzicale,
Miller decide să se alăture efortului de război
al Statelor Unite, abandonând un venit de
15.000 - 20.000 de dolari pe săptămână în
viața civilă (echivalentul venitului său în
moneda de astăzi ar fi de 175.000 - 230.000
de dolari pe săptămână). La 38 de ani Miller
era prea în vârstă pentru a fi recrutat așa că
se oferă voluntar în Marina SUA, însă i se
raspunde că US Navy nu are nevoie de
serviciile sale. Miller apoi îi scrie generalului
de brigadă Charles Young din Armata SUA.
El convinge Armata să-l accepte pentru a
putea, în propriile sale cuvinte, "să creeze
un big band modern al Armatei ". După ce
este acceptat în Armată, Glenn Miller
Orchestra cu el la conducere oferă ultimul
concert în Passaic, New Jersey, la 27
septembrie 1942. Intenția lui patriotică de a
asigura moralul Forțelor Aliate pe front cu
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El crează de la zero o orchestră de muzică
de dans în cadrul Forțelor Aeriene la
Universitatea Yale din New Haven,
Connecticut. Din ianuarie 1943 în iunie
1944, Army Air Force Band condusă de el
oferă sute de spectacole live și programe de
radio în rețelele CBS si NBC sub titlul "I
Sustain the Wings", preluând numele unei
compoziții proprii folosită ca temă muzicală
pentru acest program, și reușește cu noua
sa orchestră militară un spectaculos număr
de 10 hit-uri de Top Ten în anul 1943. În
iunie 1944 Miller își mută orchestra în
Marea Britanie pentru a fi mai aproape de
teatrul de război.
Moarte misterioasă
În decembrie 1944 fiind staționat în Anglia,
află că big band-ul lui, US Army Air Force
Band, trebuie să se mute în Parisul proaspăt
eliberat pentru a concerta trupelor de acolo.

Acest tip de avion era cunoscut ca având
probleme la carburator, care se defecta ușor
pe vreme rece și exista documentată o
întreagă istorie de accidente a mai multor
aeronave, provocate de înghețarea acestui
tip de carburator. Ce s-a întâmplat cu
avionul, cu Glenn Miller și cu însoțitorii săi
rămâne un mister. Nici avionul, nici trupurile
pasagerilor nu au fost recuperate vreodată.
În februarie 1945, Helen Miller a acceptat în
numele soțului său dispărut medalia Bronze
Star, decorație a SUA acordată membrilor
Forțelor Armate pentru acte de eroism,
realizări majore sau servicii meritorii într-o
zonă de luptă. În citația decorației se spune:
“Maiorul Miller, cu o simțire extraordinară și
calificare profesională, împreună cu abilități
muzicale ieșite din comun, inclusiv în rândul
instrumentiștilor selectați de către el, a creat
o orchestră armonioasă a cărei contribuție
notabilă la moralul forțelor armate nu a fost
cu nimic mai prejos decât absolut
senzațională."

Miller petrece ultima noapte înainte de
plecarea spre Franța la Sala de concerte din
Milton Ernest, aproape de Bedford. La 15
decembrie 1944, Miller se îmbarcă pentru
Paris. Avionul lui, un monomotor al USAAF,
UC-64 Norseman decolează de la Baza
Aeriană a RAF Twinwood Farm in Clapham,
lângă Bedford, și dispare în timpul zborului
peste Canalul Mânecii. Alte două persoane îl
însoțeau în acest zbor: locotenent-colonelul
Norman Baessell și pilotul John Morgan.
The Glenn Miller Story

Performanță în dans

Tiberiu Stan - Daria Grigore
Multipli Campioni ai României

Dans pentru competiţie sau
doar pentru bucuria mişcării,
pentru libertatea de a
socializa, pentru eleganţă,
spirit...
Școala din Str. Austrului nr. 33
București sect. 2
Tel: 0723 311 882

Răzvan Cotescu - Ioana Lupeanu
Campioni ai României

Dans pentru
performanţă
sau dans pentru
timpul liber

Liceul Nicolae Kretzulescu
Str. Hristo Botev nr. 17, București
sect. 3
Tel: 0723 311 882

Mihnea Miu - Julia Bidica
Campioni ai României

Robert Vlădescu - Diana Albeanu
Semifinaliști Campionatul României

Dans pentru copii sau adulţi,
cursuri de grup sau individuale...
Dans în spectacole, dans pentru
evenimente private sau de firmă
Palatul Național al Copiilor
Bd. Tineretului nr. 8-10, București sect. 4
Tel: 0741 645 576

www.pasindoi.ro
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Pasiune pentru dans
Dansează cu noi!
Evadează din cotidian și constrângeri!
Călătorește cu noi în timp și spațiu prin "bătrâna
Europă" cu nobilul vals englezesc și elegantul vals
vienez sau în Lumea Nouă cu veselul Jive, primește în
suflet soarele Sambei braziliene și pasiunea cubaneză a
Rumbei!
Totul într-un stil modern de învățare prin stimularea
comunicarii non verbale, a cunoașterii și
autocunoașterii, a exprimării libere!
Ce căutăm noi oamenii dintotdeauna?
Fericire și tinerețe!
Dansează cu noi, dincolo de bariera vârstei și a
condiției sociale, trăiește crâmpeie de fericire, cu
tinerețe în suflet și bucură-te totodată de arta
virtuoșilor de la DanceMasters, așa cum trăiești
plăcerea melodiei preferate, fascinația unei pânze,
dramatismul unei scene de teatru, toate reunite în
acest unic spectacol!

Centrul Comunitar Evreiesc
Str. Popa Soare nr. 18 București sect. 2
Tel: 0723 311 882
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Antrenori Pas în Doi:
Virgil Grigore,Tina Grigore, Eugenia Iordache, Cristina Ionescu, Andreea Costache,
Cristian Grozea, Diana Albeanu, Robert Vlădescu, Valentina Tălpeanu.
Organizatorii DanceMasters:

Pas în Doi | Bogdan Păun | Phoenix

Pledoarie
pentru
dans
de Bogdan Păun

Haideți să vă spun de ce dansul vă va
îmbogăți viața. Pe a mea a îmbogățit-o.
Enorm!
În primul rând, veți avea parte de foarte
multă distracție…Pe lânga asta, dansul are și
mai multe de oferit. Beneficiile sale au fost
foarte bine documentate de numeroase
cercetări științifice: mişcare fizică,
detensionare, creşterea încrederii în sine,
echilibru social și stimularea creativității fiind
doar câteva dintre acestea.
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O inimă sănătoasă
Dansul vă poate ridica ritmul cardiac oriunde
între 100 si 120 de bătăi pe minut (sau chiar
mai mult pentru unii dintre noi). Susținut în
reprize de aproximativ 2 minute pentru o
perioadă de 45 de minute până la o oră,
dansul vă va consolida în timp nu numai
puterea inimii, ci şi rezistența ei.
Gimnastică pentru minte
O serie de centre de cercetare medicală au
prezentat studii clinice care subliniază
beneficiile unui program regulat de dans,
pentru o bună formă fizică dar și ca un mod
de luptă cu Alzheimer. “Cele mai provocatoare
aspecte ale dansului, din punct de vedere
mental – explorarea și urmărirea unor
coregrafii complexe, mișcarea pe timpii de
dans și menținerea continuă a ritmului muzicii
– sunt considerate a fi responsabile pentru un
risc scăzut de contractare a bolii Alzheimer.”New England Journal of Medicine.
Tonifierea musculaturii
Dansul folosește mix-ul perfect de rezistență
izometrică (contracții statice care nu modifică
lungimea mușchiului, în schimb creeaza o
tensiune în mușchi care îi crește forța și
rezistența) și izotonică (contracții care se
produc cu modificarea lungimii mușchiului,
determinând mișcare articulară, pe tot
parcursul mișcării tensiunea de contracție
rămânând teoretic aceeași), cele două ingrediente perfecte pentru tonifierea musculară.
Acest aspect al dansului este perfect pentru
construirea în timp a unui tonus frumos în
mușchi fără a dezvolta masă musculară (o
preocupare importantă pentru doamne).
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Postură îmbunătățită și încredere
consolidată
Dansul vă îmbunătățește, de asemenea,
postura, factor care vă va conferi o atitudine
mai încrezătoare și un mai bun simț al
echilibrului. Interacțiunea socială facilitată prin
dans vă va consolida încrederea în sine,
respectul pentru partenerii voștri și abilitățile
de comunicare.
Oase puternice și articulații lubrifiate
Conform American Journal of Medicine, cel
mai bun mod de a evita artrita și de a
remedia eventuale dureri articulare actuale
este de a vă utiliza articulațiile într-un mod
controlat. Ridicările și coborârile din vals
exemplifică perfect acest lucru într-un mod
chiar foarte frumos și plăcut. Prin afluxul de
sânge suplimentar adus în articulații datorită
mișcărilor specifice dansului, acesta ajută la
prevenirea osteoporozei și facilitează
lubrifierea constantă a articulațiilor.

aceste beneficii, totuși oamenii nu se vor
îngrămădi să iasă pentru o seară socială la o
petrecere de hip hop sau de balet
contemporan. Cu toate acestea, în întreaga
lume, milioane de dansatori se bucură de
petreceri pe ritmurile consacrate ale dansului
sportiv în fiecare noapte a săptămânii. Astfel,
veți întâlni oameni grozavi care învață și se
perfecționează în dans, pe masură ce
avansează în experimentarea acestei activități
extraordinare.
Nu-mi mai rămâne la finalul acestei pledoarii
decât să vă îndemn din toată inima: Dansați!

Eliberare de stres
Indiferent de ceea ce faceți în viața de zi cu
zi, trebuie să luați o pauză cândva. Dansul vă
oferă evadarea perfectă (fie și temporară) din
constrângerile grijilor lumești și a presiunilor
acumulate peste zi. Câteva ore de dans pe
săptămână vă oferă libertate, bucurie și,
odată cu acestea, o performanță îmbunătățită
în alte domenii ale vieții voastre, cum ar fi
munca sau studiile.
O bună socializare
Oamenii iubesc mediul social pe care dansul îl
face posibil. Ok, orice formă de dans este
benefică și am prezentat până acum care sunt
Organizatorii DanceMasters:
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Educație prin dans

Plăcerea de a dansa

Pentru Clubul de dans Phoenix cel mai
important lucru este formarea copiilor și
tinerilor pentru a fi învingători. Suntem
implicați în organizarea cursurilor de
inițiere pentru copii, de spectacole pentru
cei care frecventează cursurile de inițiere.
Avem un parteneriat cu Școala Specială 1
pentru integrarea copiilor cu dizabilități în
societate și participăm la manifestări
culturale cu demonstrații de dans și lecții
gratuite.

Știm cât de important este timpul pierdut
pe drumuri pentru fiecare dintre noi și de
aceea ne-am dezvoltat prin parteneriate
cu școli de dans în locații cât mai aproape
de casă. Ne dorim să vă deconectăm de
la problemele cotidiene și să ne bucurăm
de viața prin mișcare și muzică. Balul
Mascat de la sfârșit de an, petrecerile
dansante organizate periodic sunt
momente de relaxare dar și de socializare
cu prietenii Phoenix.

Grupe de inițiere copii - Anda Răducan,
Maria Tălpiga, Marina Popescu.

Școlile partenere:
• Top Dance Studio, București Anda Răducan, www.danceclub.ro
• Dan’s Discovery, București - Dan Țepuru,
www.dansdiscovery.ro
• Phoenix, Ploiești - Alina Andrei,
www.phoenix-ploiesti.ro
• Phoenix Galați - George Dinu,
www.facebook.com/DanseazaInGalati

Relații:
Adina Răducan,
0722624585,
araducan@yahoo.com

Relații: Gheorghe Răducan, 0722431152,
graducan@yahoo.com
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Performanță la nivel național și mondial
Facem performanță folosind eficient și cu inteligență abilitățile
fiecărui dansator, resursele financiare, logistice și de timp. Echipa de
management formată din persoane calificate pentru fiecare
departament important în pregătirea de performanță caută în
permanență cele mai noi metode de perfecționare pe plan mondial,
concretizate în rezultatele perechilor noastre.
13 titluri de Campion Național obținute de perechile Clubului de dans
Phoenix de la înființare până în prezent și numeroase medalii în
concursuri internaționale:
• Bogdan și Maria Tălpiga: Campioni naționali la adulți 10 Dansuri în
2012, 2013 și 2014; Locul 4 la Campionatele Mondiale de 10 dansuri
sub 21 ani la Ashdood, Israel.
• Sebastian Apostolescu - Anda Răducan: Campioni naționali
Showdance Standard în 2013.
• Valentin Dumitru - Alexandra Leone: Locul 1 la latino în Belgia și
Serbia, locul 2 în Danemarca în 2014 și 2015.
• Alexandru Stan - Diana Popa: Finaliști la juniori standard și latino
în Slovacia și Bulgaria în 2014.
• Adrian Barbu - Alexandra Coman: Finaliști la juniori standard în
Franța și Bulgaria în 2014.
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Departamentul tehnic:
•
•
•
•
•

Pregătire de performanță Latino - Dan Țepuru
Pregătire de performanță Standard - Gheorghe Răducan
Departamentul media și promovare - Dan Marina
Departamentul pregatire fizică - Marina Popescu
Consilier psihologic - Andrei Chiriac

Relații:
• Gheorghe Răducan: 0722431152, graducan@yahoo.com
• Dan Țepuru: 0737787845, dtepuru@yahoo.com
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Nicholas
Brothers,
the Flash
Dancers
de Bogdan Păun

Frații Nicholas au reprezentat chintesența
actului de dans greu de urmat sau de
reprodus. Pe parcursul unei cariere care se
întinde pe mai mult de șase decenii, Fayard
(1914-2006) și Harold (1921-2000) Nicholas
au uimit publicul cu amestecul lor unic și
virtuos de step, acrobație si jazz, creând un
stil în același timp exploziv și elegant.
Nimeni nu a fost în măsură să se ridice la
nivelul uimitoarelor lor numere de dans
atletice – multe dintre ele, deși înregistrate
pe film, arată omenește imposibil – însă
stilul creat de ei a influențat generații de
dansatori cu complexitățile sale ritmice,
expresivitatea corporală și panașul orbitor.
Gregory Hines a declarat că în cazul în care
biografia lor ar fi filmată vreodată, numerele
lor de dans ar trebui să fie generate pe
computer, pentru că nimeni nu le-ar mai
putea acum imita. Legenda baletului
mondial Mikhail Baryshnikov i-a numit “cei
mai uimitori dansatori pe care i-a văzut
vreodată în viața lui.”
Fayard Nicholas s-a născut la 28 octombrie
1914, în Mobile, Alabama, iar fratele său
Harold (numit dupa comicul de film favorit al
lui Fayard, Harold Lloyd), a urmat la 17
martie 1921, perioadă în care familia lor
locuia în Winston-Salem, Carolina de Nord.
Părinții lor, Ulyses și Viola Nicholas, erau
muzicieni care cântau în orchestrele pentru
teatrele de vodevil de culoare și pentru
filmele mute. Viola era o pianistă
desăvârșită, iar Ulyses un percuționist cu un
stil flamboaiant. Ambii proveneau din medii
educate și culte, fiind de asemenea
familiarizați cu jazz-ul. Copiii Nicholas au fost
trimiși la școli bune, dar Fayard își petrecea
timpul liber în teatrele în care părinții săi
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cântau, de la cea mai fragedă vârstă
manifestându-se în el dorința de a dansa.
Învățând meserie prin vizionarea și imitarea
profesioniștilor, și-a înrolat sora, Dorothy, cu
un an mai mică decat el, ca parteneră de
dans într-un număr numit Nicholas Kids.
Dorothy nu a fost entuziasmată de acest
proiect, dar Harold s-a dovedit a fi un
dansator precoce care, idolatrizându-și
fratele mai mare, a învățat ușor să îi copieze
mișcarile și stilul său de dans distinctiv.
În jurul anului 1929 (data exactă nu este
cunoscută), Fayard și Harold au apărut în
primul lor spectacol profesionist la teatrul
Standard din Philadelphia și în curând au

început să apară și în alte spectacole, în
Philadelphia și în orașele din apropiere.
În 1932 ei și-au făcut debutul triumfător la
New York, familia lor stabilindu-se în Harlem,
unde Ulyses și Viola au decis să se dedice
carierei fiilor lor. Încă de la început Nicholas
Brothers au creat numere de dans de o
înaltă clasă profesională. Tinerețea, elanul și
relația fraternă existentă între cei doi
dansatori, combinate cu aspectul lor elegant
în costume create special pentru ei și dansul
lor fenomenal au creat imediat senzație.
În 1932 își fac debutul in film, în
scurtmetrajul Vitaphone “Pie, Pie, Blackbird”,
Nicholas Brothers, the Flash Dancers

cu orchestra de jazz a lui Eubie Blake și cu
Nina Mae McKinney. În același an încep să
danseze la Cotton Club, clubul de noapte din
Harlem unde publicul alb de elită vine pentru
a-i viziona pe cei mai buni artiști de culoare,
cum ar fi Duke Ellington, Cab Calloway, Ethel
Waters, Lena Horne… și frații Nicholas, care,
datorită vârstei lor fregede, sunt singurii
artiști cărora li se permite să se amestece cu
publicul.

producții Broadway (inclusiv în “Babes in
Arms”, în coregrafia lui George Balanchine,
care creează special pentru ei "Baletul
egiptean") și în filme. În filmele de lung
metraj rolurile lor erau de obicei limitate la
unul sau două numere "de specialitate", fără
legătură cu intriga filmului și rareori primesc
roluri dramatice sau parteneri de sex
feminin. Uneori, spre exemplu în “Down
Argentine Way” (1940), scenele lor umbresc
filmele care le conțin, iar publicul va ajunge
în sălile de cinema doar sa vadă numerele
lor de dans.

În 1934, Fayard și Harold apar în primul lor
film de lung metraj la Hollywood, “Kid
Millions” al lui Eddie Cantor. Ei debutează pe
Broadway în “The Ziegfeld Follies of 1936”,
într-un număr alături de Josephine Baker.
De-a lungul anilor ’30 si ‘40 frații Nicholas
apar în spectacole anuale la Cotton Club, la
teatre de primă mărime din industria
divertismentului, cum ar fi Apollo, în

O apariție de excepție a fraților este cea din
“Stormy Weather” (1942), care, deși are o
intrigă slabă, prezintă o gamă inegalabilă de
talente - Bill Robinson, Lena Horne, Fats
Waller, Cab Calloway, the Katherine Dunham
Dancers și Nicholas Brothers, al căror număr
celebru "The Jim Jam Jump", în care cei doi
dansatori coboară o scară din treaptă în
treaptă sărind pe rând cu faimosul lor “salt
al broaștei” (trademark personal) și căzând
direct în șpagat a fost lăudat de Fred Astaire

ca fiind cel mai extraordinar număr de dans
filmat vreodată.
Dacă nu ar fi trăit timpuri grevate de adânci
prejudecăți rasiale, care limitau negrii de pe
ecran la roluri minore de servitori, hamali și
lustragii, Nicholas Brothers ar fi avut
probabil filme construite în jurul lor și șansa
să devină unele din cele mai importante
vedete de dans din lumea filmului,
comparabili cu Fred Astaire sau Gene Kelly.
În primii ani tinerețea lor le-a oferit un statut
special, dar ca adulți Harold și Fayard au
avut mult de suferit din cauza incapacității
Hollywoodului de a le oferi roluri mature
corespunzătoare. În 1948 Gene Kelly a
trebuit să lupte cu producătorii atunci când a
vrut să realizeze un număr de dans cu cei
doi frați; în cele din urmă el a reușit să
includă numărul ("Be a Clown" în filmul “The
Pirate”), dar acest număr este cenzurat din
conținutul filmului atunci când este proiectat
în statele din sudul SUA.
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După acest film nu au mai filmat nimic timp
de două decenii, iar în anii ’50, schimbările
din lumea divertismentului și declinul
dansului bazat pe step le-a oferit puține
șanse de a dansa. Ei au descoperit mai
multe oportunități în străinătate și au
petrecut șapte ani dansând separat, Harold
în Europa, Fayard în America de Nord și de
Sud, înainte de reunirea lor la televiziune în
1964. Beneficiind de o creștere a interesului
publicului pentru jazz și step au primit din
nou propuneri pentru apariții televizate, în
cluburi, în spectacole pe Broadway și în
filme, unde au fost în cele din urmă
distribuiți în roluri dramatice.
Ei au continuat sa danseze de-a lungul anilor
’70 și ’80, contribuind și la transmiterea
tradițiilor dansului la generațiile tinere prin
predarea de cursuri, primind în această
perioadă mai multe premii, inclusiv
prestigiosul Kennedy Center Honors (o
distincție conferită anual celor din lumea
artelor pentru contribuția adusă culturii
americane de-a lungul întregii lor vieți) în
1991.
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Datorită mișcărilor acrobatice de marcă
executate rapid, cum ar fi saltul în depărtat,
cădere direct în șpagat, cu ridicare imediată
în picioare neajutându-se de mâini, Nicholas
Brothers au fost numiți “Flash Dancers” Dansatorii Fulger.
Ei au combinat stepul, ca bază, cu diverse
efecte atletice de tip “pirotehnic corporal”
condimentându-și rutinele de dans cu multe
alte influențe, toate dominate de
muzicalitate, ritm și stil. Ei nu au urmat vreo
formă de educație în dans, însă au cules cu
talentul lor nativ tot ceea ce le putea oferi
stepul, charleston-ul, jazz-ul și alte forme de
dans, la care au adăugat propriile lor
inovații.

propus de Nick Castle, directorul de dans al
Twentieth Century Fox.
Ei își foloseau întregul corp, arcuiri extinse,
posturi, unghiuri, mișcări aeriene, rotiri,
balans pe varful piciorului, extensii de picior
și miscări libere de brațe, toate preluate de
la stilul tradițional de step, cu menținerea
posturii verticale, o mișcare minimală in
partea superioară a corpului și o veritabilă
“îmbrățișare” a podelei cu ajutorul
picioarelor.
Chiar și peste ani dansul lor continuă sa
genereze entuziasm maxim oricărui privitor,
demonstrând în același timp precizie,
agerime și delicatețe.

Când Balanchine a lucrat cu cei doi frați, l-a
întrebat pe Fayard dacă au cumva pregătire
în balet, pentru că el remarcase o formă
clasică a mișcarilor și liniilor lor în dans.
Răspunsul primit l-a descumpănit: de fapt ei
nu aveau niciun fel de fundament de balet,
deși includeau în rutinele lor stilul coregrafic
Nicholas Brothers, the Flash Dancers
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