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Copii minunați, artiști talentați  
pe scena Centrului Cultural Cornetu 

COPIII CU SINDROM DOWN...

 Ionela CHIRCU 

Pe 5 octombrie, iubitorii de 
dans au asistat la un specta-
col de excepție pus în scenă de 
către membrii Asociației Down 
Plus București, care au um-
plut sala de emoție și de fru-
mos. „La vie aux danse”, es-
te un proiect implementat de 
Asociația Down Plus București 
în parteneriat cu Ansam-
blul de balet Arabesque. Pro-
iectul se derulează în perioa-
da iunie-noiembrie și își pro-
pune să promoveze diversi-
tatea, toleranța și incluziunea 
prin realizarea unei serii de an-
trenamente și prin prezenta-
rea pe scenă a unor spectaco-
le susținute de un grup de 40 
de persoane, grup format din 
20 de tineri cu sindrom Down 
și 20 de tineri tipici. Întregul 
grup este coordonat de doi in-
structori profesioniști. Cu alte 
cuvinte, „La vie aux danse” es-
te un proiect realizat de copii 
pentru copii. Punerea în sce-
nă a întregului concept are ro-
lul de a arăta abilitățile persoa-
nelor cu dizabilități, precum și 
dorința de a le împărtăși cu 
restul societății. Emoționant 
spectacol, oferit de Asociația 
Down Plus în colaborare cu 
Ansamblul de balet Arabesque. 
Fericire pură, în ochii acestor 
copii. Și câtă muncă, în spatele 
acestor momente sublime, câ-
tă gingășie și iubire în glasu-
rile lor, atunci când se susțin 

unii pe alții, atunci când își stri-
gă unul altuia sau celui de pe 
scenă: „Bravo! Te iubesc!”, ne-
au spus reprezentanții Cen-
trului Cultural Cornetu. Pe tot 
parcursul evoluției scenice, mi-
cii artiști au reușit să se ridi-
ce la înălțimea unui public atât 
de prețios și pretențios cum 
a fost cel de la Cornetu, care 
le-a răsplătit strădania cu ro-
pote de aplauze și cuvinte pli-
ne de admirație. Toți spectato-
rii au plecat acasă cu gândul 
la prestația vedetelor zilei și la 
nevoile lor cotidiene.   

Respect! 
Se știe că oamenii cu 

această dizabilitate sunt deseori 
ignorați și lipsiți de toleranță din 
partea celor din jur. Asociația 
Down Plus București, o asociație 
nonguvernamentală, nonpro-
fit, încearcă să-i ajute, luptând 
pe toate căile pentru apărarea 
intereselor lor sociale și econo-
mice. Scopul acestei organizații 
este de a crea condiții favora-
bile incluziunii în societate a 
persoanelor cu sindrom Down, 
și de a îmbunătăți stilul lor de 
viață prin desfășurarea unor 
activități cât mai diversificate. 
Asociația Down Plus București 
s-a înființat în luna aprilie a 
anului 2014 și până în pre-
zent a adunat 40 de benefici-
ari înscriși. Pentru ei organizea-
ză activități zilnice și evenimen-
te periodice printre care: sport 

(gimnastică, dans, înot, bas-
chet, fotbal, ski, bocce), terapie 
ocupațională și activități cultu-
rale. La rândul său, ansamblul 
de balet Arabesque a fost fon-
dat în anul 1982 și cuprinde co-
pii și adolescenți cu vârste cu-
prinse între 4 și 18 ani (soliști 
și ansamblu). Acesta este la-
ureat al mai multor festivaluri 
naționale și internaționale. Re-
pertoriul ansamblului cuprinde 
dansuri clasice, dansuri moder-
ne, dansuri românești stilizate 
și dansuri de caracter (dans tur-
cesc, spaniol, peruan, unguresc 
etc.). Întregul ansamblu este 
coordonat de coregraful Anca 
Roman. 

Ne plecăm cu respect în 
fața acestor copiii minunați și 
a dascălilor care-i pregătesc și 
care fac eforturi inimaginabile 
pentru o cauză numită „inclu-
ziunea socială”, cauză care să 
ofere tuturor copiilor și tinerilor 
cu sindrom Down din România 
șansa de a fi văzuți, admirați 
și apreciați. Și, pentru că ori-
cât de mult am scrie cuvinte-
le sunt de prisos pentru a de-
scrie frumusețea și emoția pe 
care au transmis-o acești co-
pii frumoși și care conturează 
tabloul complet al unui eveni-
ment fericit, vă lăsăm pe dvs., 
dragi cititori, să vă delectați 
cu o colecție impresionantă de 
imagini realizate de fotograful 
Mihai Duican, care surprind ce-
le mai importante momente ale 
spectacolului. 

Cornetu, sâmbătă, 5 octombrie. Înzestrați cu multă 
iubire și o puternică dorință de a exprima ceea ce 
simt în adâncul sufletului lor, micuții cu sindrom Down 
au dovedit că pot să facă din artă o formă eficientă 
de comunicare și de eliberare. În ropote de aplauze, 
ei au urcat pe scena Centrului Cultural din Cornetu 
și, asemeni marilor artiști, le-au oferit spectatorilor 
momente unice și memorabile, arătând că talentul nu 
are limite atunci când se îmbină cu munca și dăruirea.   


