
         Consiliul Județean Botoșani                        ȘI               Clubul Sportiv ”Pro Dance” Botoșani 
            prin Școala Populară de Arte              

        

Vă invită să ducem împreună mai departe tradiția 

Concursului Naţional de Dans ”TĂRÂMUL DANSULUI”  

Ediţia a XI - a  

Botoşani, 3 iunie 2017 

                               

 

 Concursul se adresează grupurilor și  formațiilor de dans, compuse din elevi sau tineri din judeţul 

Botoşani şi din celelalte județe din ţară, înscrişi într-o formă de învăţământ de stat sau din sistem privat: 

ONG (club, asociaţie, fundaţie), Școală/Liceu  (clasele 0-12), Universitate, Case/Centre de Cultură, PFA, 

SC, trupe independente etc, cu sau fără personalitate juridică, care abordează exclusiv dansul de tip 

sincronizat, specific scenelor de spectacole, nu ringurilor de dans. 

 

Concursul va cuprinde două părți:  

 

A . cea dedicată amatorilor (formaţii pregătite de învăţători/institutori, profesori sau elevi din 

învățământul preuniversitar)  

B. cea dedicată pregătirii de specialitate (formaţii conduse de specialişti în domeniul dansului, 

a artei coregrafice) 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: 

 I. Secţiuni:  

      a. Grup: 5-12 dansatori       

      b. Formații: minim 13 dansatori  

 

 II. Discipline (cu stiluri de dans):   

 

a) → Clasic: balet; modern; contemporan; lyrical; jazz dance. 

b) → MTV-Comercial: pop dance (fuziune de stiluri diferite de dans, cu tehnici mixte, întâlnite 

în majoritatea videoclipurilor difuzate pe programele comerciale de muzică); acrobatic; majorete. 

c) → Sportiv: latino-americane (samba, rumba, cha-cha-cha, jive, paso doble, merenque, 

bachata, salsa) sau standard (vals lent, vals vienez, tango, quickstep, slowfoxtrot). 

d) → Fantezie: dansuri cu temă/fantezii coregrafice (elemente de dans de orice gen, pe o 

anumită temă muzicală, cu sau fără obiecte, ce exprimă o poveste prin mișcare și costume, 

transpuse în viziunea proprie a coregrafului). 

e) → De caracter: dansuri specifice oricărui popor (grecesc, irlandez, german, country, indian, 

țigănesc, rusesc, chinezesc, spaniol etc) + etno dance (folclor românesc stilizat).   

f) → Urban: street dance; break dance; old school hip-hop; popping, locking, house, dancehall, 

afro, waacking/vogue, krump, choreography. 

g) → Open: orice dans care nu a fost specificat sau nu poate fi încadrat în nicio disciplină mai 

sus menționată.  



 

III. Categorii / grupe de vârstă (ani împliniți pînă inclusiv în ziua concursului): 

                         a. mini: 5 - 7,99 ani        b. copii: 8 - 10,99 ani      c. cadeți: 11 - 13,99  

                                                  d. juniori: 14 - 16,99 ani      e. seniori: 17+ 

 

IV. Taxe de participare: grup - 30 de lei  pentru fiecare dansator/dans 

                                           formație - 25 de lei  pentru fiecare dansator/dans 

                   

                  V. Premii: trofee-cupe/plachete/diplome și numerar în valoare totală de minim 1000 de euro!!!  

 

☺ Trofeul amatorilor: formația care obține cel mai mare punctaj și se remarcă în mod 

deosebit în considerațiile juriului, indiferent de secțiune, disciplină, grupă de vârstă sau 

tipul dansului → trofeu și 500 de lei 

 

☺  Trofeele pregătirii de specialitate: câștigătorii fiecărei discipline  (clasic, MTV 

comercial, sportiv, fantezie, de caracter, urban, open) - formațiile care obțin cel mai 

mare punctaj la disciplina la care participă, indiferent de secțiune, grupa de vârstă sau 

tipul dansului → trofee și 250/450/650/850 de lei pentru fiecare 

    În funcție de concurența existentă la acea disciplină, premiile în bani se vor 

împărți astfel: 

     - dacă la respectiva disciplină sunt între 1 și 5 echipe participante, premiul va 

fi de 250 de lei 

    - dacă la respectiva disciplină sunt între 6 și 10 echipe participante, premiul va 

fi de 450 de lei 

     - dacă la respectiva disciplină sunt între 11 și 15 echipe participante, premiul 

va fi de 650 de lei 

  - dacă la respectiva disciplină sunt peste 16 echipe participante, premiul va fi 

de 850 de lei 

 

☺ Trofeul celei mai bune școli de dans (preg. de specialitate): clubul de dans care se 

remarcă în mod deosebit în considerațiile juriului, indiferent de secțiune, disciplină, 

grupă de vârstă sau tipul dansului → trofeu și  1000 de lei  

            * la acest premiu nu vor participa organizatorii! 

            * intră la jurizare clubul care se prezintă cu cel puțin trei formații în concurs, la 

minim două discipline diferite! 

 

 



☺ Fiecare coordonator al școlilor de dans/cluburilor  înscrise în concurs va primi 

diplomă de excelență și adeverință de participare. 

 

☺  Locurile I, II, III, și mențiunile vor primi diplome și plachete după următoarea 

încadrare a punctajului (orice dans care a obținut minim): 

              ● 28 de puncte → locul I     

                    ● 26 de puncte → locul II 

                         ● 24 de puncte → locul III   

                              ● 22 de puncte → mențiune 

                       Formațiile ce nu obțin cel puțin 22 de puncte, vor primi diplomă de participare. 

 

            VI. Loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Sindicatelor ”Nicolae Iorga” Botoșani,  

                      Str. Marchian nr. 5, începând cu ora 1000. Intrarea este liberă! 

 

            VII. Date de contact: prof. Constantin Dicu, telefon: 0742.136.349          

               

 

Fişa de înscriere, tabelul pentru participanți, declarația coordonatorului,  

alte detalii sau precizări, le găsiţi pe site-ul  www.prodancebt.ro 

 

Transportul, cazarea sau masa concurenţilor NU sunt  suportate de organizatori. 

Alegeți profesionalismul, continuitatea și corectitudinea!  

Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim succes! 

 

ORGANIZATORI: 

 

     Școala Populară de Arte Botoșani                                                   Clubul Sportiv Pro Dance Botoșani 

                       Manager,                                                                                          Președinte, 

            Soc. Liviu ANDRONIC                                                                   Prof. Constantin DICU 

http://www.prodancebt.ro/

