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10.06.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Campania naţionala umanitară “Daruieşte bucurie” 

Muzică, educaţie şi divertisment pentru copiii din 

centrele de plasament 
  

 Asociaţia Naţionala Cultural - Artistică “Total Dance Center” continuă campania 

naţională umanitară “Dăruieşte bucurie”, prin organizarea evenimentelor caritabile “1 

DOOR, 2 KEYS, 3 ARTS”, în zilele de joi şi vineri (12-13 iunie 2014),  

 Joi 12 iunie 2014, începând cu ora 21.00, Club Doors va fi gazda concertului susţinut de 

soliştii Stella Anita şi Andrei Chermeleu (Vocea României 2013), Constanţa Funk Collective, 

respectiv artiştii Ioana Meow (elevă a Colegiului Naţional de Arte “Regina Maria”) şi Maria 

Dimulescu (Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”). 

 Vineri, 13 iunie 2014, tot în Club Doors din Constanţa, cultura şi nutriţia vor fi cuvintele de 

ordin. Începând cu ora 19.00 scriitorul şi criticul literar Angelo Mitchievici, autorul volumului  

“Cultura faliei şi modernitatea românească”, va dezbate împreună cu cititorii prezenţi la 

eveniment, aspectele importante ale volumului publicat la Editura Institutul European. Ciprian 

Lepădatu (alias Mr. C in love with V life) va susţine o veritabilă lecţie de creştere a calităţii vieţii, 

iar de la ora 21.00, programul cultural-artistic va fi completat de spectacolul “Melancolia 

actorului”, un monolog “one woman show” ce poartă semnătura Arinei Cojocaru.  

În weekend, micuţii centrelor de plasament vor avea parte de o surpriză din partea 

sponsorilor campaniei. Astfel, sâmbătă, 14 iunie, între orele 12.00 – 14.00, juniorii sunt invitaţi la 

film. Reprezentanţii Tomis Mall, vor acorda 130 de bilete la film pentru copii. Duminică, 15 iunie, 

între orele 11.00 – 13.00, 15 copiii vor face o excursie la Oituz, unde Şcoala de Echitaţie 

“Hippolita” le va oferi câte un curs gratuit de călărie. 

Acţiunile fac parte din campania naţională umanitară “Dăruieşte bucurie”, organizată de 

TDC în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. 

Scopul campaniei este de a strânge fonduri pentru 150 de copii ai centrelor de plasament 

Antonio, Delfinul, Micul Rotterda                                                            

       ţa. 

“Spectacolul Kids 4 Kids of Rock, de săptămâna trecută a avut un mare succes atât în 

rândul publicului, cât şi în mass-media – le mulţumim cu acest prilej jurnaliştilor pentru susţinere. 

Continuăm în această săptămână cu două acţiuni în Club Doors: joia este rezervată muzicii de 

calitate, iar seara de vineri aparţine culturii şi educaţiei. „Copiii din centrele de plasament pe care 

încercăm să-i ajutăm în această campanie s-au integrat perfect în familia Total Dance Center şi 
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suntem foarte bucuroşi pentru că putem să-i implicăm în toate activităţile noastre”, 

declară Corina Mădălina Tiron, vicepreşedinte Asociaţia Naţională Cultural-Artistică “Total Dance 

Center”. 

Campania naţională “Dăruieşte bucurie” este organizată cu ajutorul DGASPC şi sprijinită 

de Primăria Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, RATC, Club Doors, Casa de 

Cultură a Sindicatelor Constanţa, Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport, Agenţia de Relaţii 

Publice Plus Communication, Cora, Hotel Megalos, Forte Life, BallonStyle, Adora Studio, 

Evenimente Constanţa, Pim Copy, Kool Media, Ara Sound, JCI, Reya Consulting, Aikido Aikikai, 

Kokkai Security, Laguna Resort, MissState. Partenerul media principal al campaniei este Radio 

Constanţa. Alţi parteneri media: TV Neptun, Litoral TV, Antena 1, Radio Neptun, Radio Sky, 

Radio Deea, Telegraf, Cuget Liber, Ziua de Constanţa, Observator de Constanţa, Replica de 

Constanţa şi Tzinah Records. 
   c  ţ   N ţ            r  - r     c  “T     D  c       r”         rg     ţie non-g   r           f r  scop 

lucrativ, cu personalitate jurid c          c , care are drept scop coordonarea, realizarea, dezvoltarea  i promovarea 

tuturor valorilor cultural- r     c     â             ţ      câ         r  ţional, prin evenimente sociale: cultural-artistice, 

   r        r    c      c ţionale  i de interes ecologic (dans artistic sau sportiv, teatru, design vestimentar, modeling, 

    c , arte plastice, limbi strai      c. . D               c  ţ     r j     r     j   c    r c          r c    r    r    

 r   tilor, a categoriilor sociale def   r         r          î    r     r g r   r       cr     r   r r        r   g       i de 

 r c           r .  
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