
 
 

    
 
 

Alexandru Lăpuşneanu nr.11, Constanţa  
tel: 0241/636859, tel/fax: 0341/405829,  

e-mail:cna.regina.maria@gmail.com 
   www.cnareginamaria.ro  

 
 
 

 
                                                                                          10.05.2016 

Comunicat de presă 

 Concursul Internaţional de Dans Marea Neagră 

 

 

  Duminică, 8 mai 2016, s-a încheiat Concursul Internațional de Dans Marea Neagră, 

o ediţie de succes, o sărbătoare a frumuseţii, a eleganţei, care s-a bucurat de  participarea a 

400 de tineri artiști. Toate școlile participante, atât instituţii vocaţionale de stat, cât și școli 

particulare din Constanţa, București, Iași, Bacău, Brăila și Bulgaria, au obţinut  peste 200 de 

premii la diverse categorii de vârstă, la diverse discipline de concurs, detalii despre acestea 

putând fi vizionate pe site-ul Colegiului Naţional de Arte Regina Maria: 

www.cnareginamaria.ro. 

 Căutând dincolo de pretextul unei competiţii, confirmarea muncii, a  propriei valori, 

rezultatele obţinut sunt un indicator al succesului, bucuria concurenţilor fiind sporită de 

faptul că au primit premiile chiar din partea membrilor juriului, format din nume sonore ale 

artei coregrafice românești și internaţionale: Kremena Atanasova Shopova – director al 

Companiei Era Dance Company, Bulgaria;  Anita Asenova – director artistic al Studioului de 

Dans Freedom, Bulgaria; Traian Vlaș – prim-solist la Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian,  

Bucureşti, Seceleanu Lisa - profesor coregraf la Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, 

Constanţa; Mîndruţiu Mihail – profesor coregraf la Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, 

Constanţa care s-au declarat impresionaţi de evoluţiile pe care le-au avut copiii și 

adolescenţii. 

Doamna Director Adjunct, profesor coregraf, Carmen Chilea, a declarat: “Mulţumiţi 

de organizare, participanţii au privit acest concurs ca pe o experienţă din care pot învăţa cum 

să devină mai buni și ne-au asigurat de participarea la ediţiile următoare, ceea ce transformă 

această competiţie într-un real succes“. 
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Colegiului Naţional de Arte Regina Maria se poate lăuda cu cele 15 premii I, 9 premii 

II, 5 premii III și 2 menţiuni obţinute în condiţiile în care departajarea a fost dificilă după 

afirmaţiile juriului. Dincolo de includerea Colegiului  Naţional de Arte "Regina Maria" în 

galeria iniţiatorilor de concursuri naţionale şi internaţionale de prestigiu, acest eveniment a 

fost o oportunitate pentru confirmarea valorii elevilor și profesorilor de la specializarea 

coregrafie. 
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