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Ideea ambițioasă de 
a organiza un festival al 
dansului de mare amploa-
re la Buftea, îi aparține 
Dianei Soare, fostă cam-
pioană națională la gim-
nastică ritmică, în prezent 
om de business și mamă a 
trei minunate fete în vâr-
stă de 12 ani, 10 ani și...5 
luni.

Chiar dacă a decis 
să pună punct activității 
competiționale la vârsta 
de 15 ani, Diana Soare 
nu a renunțat niciodată la 
pasiunea pentru gimnas-
tică și dans.

”Am practicat spor-
tul de performanță timp 
de 9 ani și am devenit vi-
cecampioană și campioa-
nă națională la gimnasti-
că ritmică. Dintr-o deci-
zie a copilăriei, m-am lă-
sat de sport în jurul vâr-
stei de 15 ani”. Viața a 
condus-o pe pe alte dru-
muri ale carierei în do-
meniul Relațiilor Publi-
ce și cel al Asigurărilor, în 
prezent fiind key account 
manager la o companie 
multinațională. Dar Dia-
na Soare și-a găsit timp 
și pentru hobby-ul său. 
Deși era deja mamă a doi 
copii, în urmă cu trei ani 
a început să predea ore 

ca instructor de gimnas-
tică la o școală de dans 
din București. Nu a tre-
cut mult timp și  hobby-ul 
său a însemnat 160 de 
copii iubitori ai sportu-
lui și dansului cu care a 
participat la numeroase 
competiții și festivaluri în 
București și în țară.

După un timp, fami-
lia Dianei a decis să pă-
răsească agitația Capita-
lei și s-a mutat în apro-
piere de Buftea. La scurt 
timp, a apărut și cea de 
a cincea membră a fa-
miliei, care acum are 5 
luni. Diana Soare fiind, 
după cum se descrie, o 
persoană foarte plină de 
energie, independentă și 
ambițioasă, care a lucrat 
chiar până în ziua în care 
a născut, a simțit la două 
luni după venirea pe lume 
a celui de-al treilea copil 
că are suficientă energie 
pentru a dezvolta un pro-
iect de dans și la Buftea. 
Și astfel au apărut cursu-
rile de dans pe care Ho-
ney Dance Studio le oferă 
unui număr de 30 de co-
pii, la sala de sport a Lice-
ului ”Dumitru Dumitres-
cu”. Deși cursurile au în-
ceput în luna noiembrie 
2019, la serbarea de Cră-
ciun organizată cu spri-
jinul Centrului Cultural 
Buftea, prestațiile mici-
lor dansatori au strâns ro-
pote de aplauze. Un bun 
imbold pentru o persoa-
nă atât de ambițioasă ca 
Diana Soare pentru a se 
gândi la un proiect măreț: 
un festival al dansului, la 
Domeniul Palatul Știrbey. 

”Am vrut să fim mai 
speciali, să vadă lumea 

că se poate organiza un 
festival și  într-un alt loc. 
Domeniul Palatul Știrbey 
este o locație fabuloasă. 
Am lansat deja invitații 
către 109 palate, asociații 
sportive și școli din toa-
tă țara. Ne așteptăm să 
avem undeva la 1.500 
- 2.000 de momente pe 
scenă. Să sperăm că ne 
ajung cele două zile. Vom 
avea un juriu de speciali-
tate și avem lista deschi-
să. Copiii sunt dornici să 
se afirme și doresc să ia-
să în față, să îi vadă lu-
mea, să fie pe scenă, să îi 
aplaude lumea, să le spu-
nă și mama și tata, bravo! 
Apar pe scenă în costume 
tematice, cu dansuri mo-
derne care conțin inclusiv 
elemente de gimnastcă. 
Dansul îi oferă copilului 
capacitatea de a se coor-
dona, de a fi responsabil, 
de a socializa cu alți co-
pii, de a-și învinge limite-
le, de a nu  mai  fi timid. 
Sunt foarte mulți copii ti-
mizi în ziua de astăzi, ca-
re nu vor să iasă în față, 
nu interacționează cu alți 
copii și stau toată ziua pe 
laptop, tabletă sau tele-
foane. Eu  îmi văd fete-
le, care asta fac, rar ies 

afară să se joace cu copi-
ii, dar, când aud că trebu-
ie să ajungă la antrena-
ment  la sală, nu știu cum  
să se pregătească mai re-
pede, să își ia  lucrurile 
ca să  ajungă mai repe-
de. Copiii au foarte mul-
tă energie, sunt dornici 
să învețe lucruri noi. Nu 
știu neapărat să danseze 
sau nu au ureche muzica-
lă, însă repetând, învață”, 
ne-a spus Diana Soare.

Un festival al 
creativității și 
originalității

Festivalul Romania‘s 
Dance Cup oferă șansa 
tuturor dansatorilor din 
România de a se face 
remarcați la nivel național, 
punând accent pe creativi-
tate, originalitatea ideilor, 
dezvoltarea și evidențierea 
talentelor.

Festivalul se 
desfășoară pe durata a 
două zile, pe 10 și 11 apri-
lie, 2020. Evenimentul va 
avea loc la Domeniul Pala-
tul Știrbey, din orașul Buf-
tea, în sala Regina Maria. 
Data limită de înscriere 
pentru această ediție este 
22 martie, ora 24.00.

Poate participa 
orice iubitor al 
dansului

Festivalul este adre-
sat tuturor dansatorilor, 
școlilor de dans din țară, 
unităților de învățământ, 
palatelor sau cluburilor co-
piilor din țară, asociațiilor 
sau fundațiilor cultura-
le pentru tineret, clubu-
rilor sportive de dans, 
formațiilor și ansambluri-
lor de dansatori amatori, 
trupelor de dans din țară. 
Sunt permise multiple in-
trări ale unui participant în 
diferite categorii sau disci-
pline (participantul care se 
înscrie la duo/trio/quartet 
se poate înscrie și la alte 
categorii de dans în cadrul 
aceleiași discipline).

Toți participanții în-
scriși care primesc mesa-
jul de validare a înscrie-
rii vor avea dreptul de a 
participa la festival. Va-
lidarea înscrierii poate fi 
verificată oricând, acce-
sând website-ul festivalu-
lui Romania‘s Dance Cup, 
la adresa: www.roma-
niasdancecup.com.

Organizatorul își re-
zervă dreptul de a verifi-
ca vârsta participanților. 
De asemenea, își rezervă 
dreptul de a verifica da-
că numărul participanților 
aflați pe scenă în tim-
pul momentului artis-
tic este egal cu numărul 
participanților înscriși în 
prealabil.

Sunt așteptați 
atât dansatorii 
amatori, cât și cei 
profesioniști

Tipurile de secțiuni 
de dans pentru care se 
pot face înscrieri sunt: ba-
let (performanță), balet 
(hobby), dans modern, 
dans contemporan, dans 
de caracter, jazz, lyrical, 
latino show, dans etno 
stilizat, folclor național, 
folclor internațional, fan-
tezie coregrafică, acro 
dance, gimnastică, open 
dance, MTV commercial, 
thematic dance, urban.

Tipurile de dansatori 
de balet care pot partici-
pa pot fi: amatori (copii ce 
practică baletul de maxi-
mum 3 ori pe săptămână, 
ședințe a maximum 2 ore) 

și profesioniști (copii care 
studiază baletul în unitățile 
de învățământ de profil, 
cu mai mult de 3 antrena-
mente pe săptămână).

Din punctul de ve-
dere al sistemului de ju-
rizare, dansul este eva-
luat pe baza caracteristi-
cilor disciplinei particula-
re în care este încadrat. 
Pentru a asigura o notare 
corectă și imparțială, ju-
riul format și calificat va 
judeca dansurile pe ba-
za unor criterii specifice: 
tehnică, impresie artistică 
și caracterul dansului. Ju-
riul va fi format din 3 pâ-
nă la 5 membri per dans, 
care vor acorda note de la 
1 la 10 pentru fiecare cri-
teriu de jurizare. Jurizarea 
pentru fiecare secțiune de 
dans se va face diferit, în 
funcție de grupele de vâr-
stă și, implicit, vor fi cla-
samente diferite pentru 
fiecare categorie de vâr-
stă în parte: mini (4–6 
ani), kids (7-9 ani), juni-
or (10–12 ani), junior max 
(13-15 ani), senior (peste 
16 ani). Data de referință 
pentru calculul vârstei eli-
gibile pentru participare 
va fi 1 ianuarie 2020. Pen-
tru dansurile cu mai mult 
de un dansator, vârsta se 
stabilește sub formă de 
medie generală. Momen-
tele de dans pot fi consti-
tuite dintr-un singur dan-
sator sau mai mulți dan-
satori, după cum urmea-
ză solo, duo/trio/quar-
tet, grup (între 5 și 9 dan-
satori), formație (10–30 
dansatori). Diana Soare 
ne-a dezvăluit că în mod 
sigur din juriu va face par-
te cel puțin o vedetă.

Înscrierea se face 
exclusiv online

Înscrierea se va fa-
ce exclusiv on-line, prin 
intermediul  platformei 
de înscriere pusă la dis-
poziție de organizator 
pe website-ul festivalu-
lui Romania‘s Dance Cup, 
la adresa www.romani-
asdancecup.com.

Bineînțeles că orga-
nizatorii pregătesc și nu-
meroase premii. Toți par-
ticipanții la festival vor pri-
mi diplome de participa-
re, dar cei mai buni dan-
satori vor fi recompensați 
în plus trofee și meda-
lii corespunzătoare locu-
lui obținut, precum și cu 
premii în bani. Se vor da 
și premii speciale pen-
tru cel mai bun dansa-
tor, cel mai impresionant 
dans, cea mai bună core-
grafie, cele mai frumoase 
costume, iar Cupa Româ-
niei pentru cea mai bună 
formație de dans va în-
semna și un premiu în va-
loare de 5.000 lei.

Romania‘s Dance Cup își așteaptă 
concurenții la Domeniul Palatul Știrbey, în luna aprilie

Cel mai mare festival 
de dans din România, 
Romania‘s Dance Cup, 
va avea loc la Buftea, 
în județul Ilfov. Mai 
exact, Domeniul Palatul 
Știrbey va găzdui în data 
de 10 și 11 aprilie 2020, 
la sala Regina Maria, un 
adevărat maraton al 
dansului, un eveniment 
organizat de Școala 
de dans și gimnastică 
Honey Dance Studio, 
reprezentată de Diana 
Soare, în parteneriat 
cu Primăria  orașului 
Buftea, prin Centrul 
Cultural Buftea.

Cristina NedelCu

Buftea găzduiește cel mai mare 
festival de dans din țara noastră

Diana Soare

Diana Soare și Robert 
Nagy, dir. Centrul 
Cultural Buftea


