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Comunicat de presă 

 Concursul Internaţional de Dans Marea Neagră 

 

 Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Judeţean Constanţa și al Asociaţiei  „Împreună 

pentru artă”, în perioada 7 - 8 mai 2016, va avea loc a doua ediţie a Concursului 

Internaţional de Dans "Marea Neagră", organizat de Colegiul Naţional de Arte "Regina 

Maria" care intră, astfel, în galeria iniţiatorilor de concursuri naţionale şi internaţionale de 

prestigiu.  

Concursul  Internaţional de Dans Marea Neagră Constanţa își propune stimularea 

spiritului competitiv, motivarea pentru performanţă, promovarea experienţei artistice și 

dezvoltarea comunicării și a relaţionării prin limbajul universal al dansului. Pe lângă 

oportunitatea de a câștiga un premiu, un concurs de acest gen reprezintă confirmarea 

muncii, a  propriei valori, rezultatul obţinut fiind un indicator al succesului, mai ales că în 

spatele a câtorva minute de spectacol, oferite cu generozitate,  stau  sute de ore de muncă, 

de repetiţii, de răbdare și de voinţă.  

Toate competiţiile din cadrul Concursului Internaţional de Dans Marea Neagră sunt 

deschise tuturor categoriilor de profesionişti (licee de coregrafie, colegii de artă, academii, 

teatre etc.) şi  nonprofesionişti (școli particulare, cluburi,  asociaţii culturale etc.), cu vârste 

cuprinse între 5 și 20 ani din ţară şi din străinătate. 

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa – România, 

după următorul program: 

 7 mai - ora 10:00 – 21:00 Deschiderea oficială (Casa de Cultură a Sindicatelor 

Constanţa) şi desfăşurarea concursului; 

 8 mai - ora  9:00 - 14:00 Desfăşurarea concursului (Casa de Cultură a Sindicatelor 

Constanţa) 

 8 mai - ora 17:30 Premierea (Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa)   
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Doamna Director Adjunct, prof. Carmen Chilea  a declarat: „Concursul Internaţional 

de Dans Marea Neagră" se dovedeşte a fi un eveniment care promovează competiţia şi 

îmbogăţeşte experienţa artistică tuturor tinerilor pasionaţi de dans. Numărul mare de 

participanţi dovedeşte faptul că ecourile primei ediţii s-au făcut auzite dându-ne speranţa că 

acest concurs va deveni o tradiţie. Doresc tinerilor artişti mult succes, să simtă şi să 

transmită bucuria de a evolua pe scenă şi îmi exprim toată admiraţia şi dragostea pentru 

munca şi pasiunea lor. ". 

Sunt așteptaţi toţi iubitorii de dans, intrarea fiind liberă.  
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