BUCHAREST FEIS AND GRADE EXAMS 2018

STEYsha SCHOOL OF IRISH DANCE - ROMANIA
Comunicat de presă
Peste 100 de dansatori europeni vor participa la singura competiție internațională de dans irlandez din România
Singurul concurs internațional de dans irlandez din România va avea loc în weekend-ul 3 –4 noiembrie 2018 și
va cuprinde cea de-a treia ediție a competiției internaționale organizate de STEYsha School of Irish Dance, pe 3
Noiembrie, deschisă publicului pentru vizionarea de aproape a acestui sport inedit și de examene de grad pe 4
Noiembrie. Se anunță peste 100 de participanți din 15 școli europene. Organizatorul, STEYsha School of Irish
Dance, este singura școală de acest gen din țara noastră.

Evenimentul unicat atât în România, cât și în întreaga zonă de sud-est a Europei, se află anul acesta la cea de-a
treia ediție. Astfel de competiții au loc anual în majoritatea țărilor europene.
STEYsha School of Irish Dance a putut organiza Bucharest Feis grație sponsorilor Romania – Ireland Business
Association (RIBA) - sponsor principal - și a Asociației Culturale Româno – Irlandeze alături de Sound Division.
Evenimentul se afla sub patronajul cultural al Ambasadei Irlandei în România.
Competiția se va desfășura sâmbătă, 3 noiembrie 2018, între orele 08:00 – 19:00, la Liceul Sportiv „Mircea
Eliade”, (Splaiul Independentei nr. 315-317) și va avea dansatori din 15 țări europene : România, Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Israel, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia și Slovenia. Competiția va fi
jurizată de doi arbitri certificați de Comisia de dans irlandez din Dublin - CLRG: Maire Mhic Aogain, SDCRG
(Irlanda) și Bernadette Trainor, ADCRG (U.K.), iar muzica va fi asigurată live de muzicianul specializat în competiții
de dans irlandez, Kristian Fisl (Cehia).
Bucharest Feis va fi un adevărat tablou al varietății dansului irlandez, competitorii fiind împărțiți atât pe niveluri
de dificultate (de la începători până la campioni), cât și pe vârste (de la sub 8 ani până la peste 35 de ani). Aceștia
își vor demonstra aptitudinile în numeroase secțiuni clasice ale competiției, dar și în câteva competiții speciale.
Toți concurenții premiați vor primi cupe pentru locul I și medalii pentru următoarele poziții, cât și alte surprize
pregătite de STEYsha School of Irish Dance și sponsorii evenimentului.
Accesul la competiție va fi gratuit pentru vizitatori, sala Liceului Sportiv „Mircea Eliade”, asigurând peste 70 de
locuri în tribună, iar cei ce vor dori să profite de această ocazie pentru a se înscrie la un curs de dans irlandez vor
putea face acest lucru chiar la Bucharest Feis.
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