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18.06.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Campania naţionala umanitară “Daruieşte bucurie” 

Stand up comedy și concert live 

 în scopuri caritabile 
  

 Asociaţia Naţionala Cultural - Artistică “Total Dance Center” organizează, joi 19 

iunie, începând cu ora 20.00, One Night Stand up, avându-i ca protagoniști pe comedianții 

George, Bogdan și Iulian și vineri 20 iunie, începând cu ora 21.00, concertul caritabil 

susținut de Mara & Kult Studio Artists, Senzor DJ Set și Treisprezece Cuvinte. 

Acţiunile care se desfășoară în Club Doors fac parte din campania naţională umanitară 

“Dăruieşte bucurie”, inițiată 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                      d     d        

de z     de   a  e d        a ţa. Prețul biletului la ambele acțiuni este de 20 de lei, iar toți banii 

strânși vor fi folosiți în scopul finanțării campaniei. În cadrul evenimentului de vineri vor fi 

organizate tombole cu premii creative. Participarea se face prin donarea unei sume de 5 lei și 

prin completarea talonului de participare, persoanele înscrise pot câștiga, prin tragere la sorți, 

cursuri de dans de diferite stiluri sau abonamente la zumba fitness. 

Copiii din centrele de plasament ale Constanței au avut parte de distracție în weekend. 

Aceștia au fost invitați, sâmbătă, de reprezentanții Total Dance Center, să vizioneze la Tomis 

Mall, filmele Edge of Tomorrow și Oz, iar duminică au încălecat pe cai, mulți dintre ei pentru 

prima dată în viață, la Școala de Echitație “Hippolita” din Oituz. Tot săptămâna trecută, joi și 

vineri, în Club Doors din Constanța s-au organizat evenimentele caritabile “1 Door, 2 Keys, 3 

Arts”.                   

Activitățile din campanie continuă vineri, 20 iunie, între orele 10 și 14, acțiune în care 40 

de copii vor fi initiați în lumea computerelor de către JCI la Forte Life din Constanța; luni, 23 iunie, 

începând cu ora 13.00 în parcul Tăbăcărie, toţi copiii vor participa la jocuri, demonstratii în aer 

liber si multe alte surprize pregatite de cei 70 de voluntari ai Școlii de Dans ”Total Dance” si ai 

liceelor partenere. 

“Campania națională D r  eș e b c r e este un real succes. Am reușit să angrenăm în 

acest proiect umanitar agenți economici care au crezut în noi și în acțiunile pe care le-am 

organizat. Este o bucurie și de asemenea o onoare pentru noi că reușim să-i ajutăm și să-i 

implicăm în tot felul de activități pe acești minunați copii și ne dorim tare mult ca până la sfârșitul 

campaniei să cooptăm în echipă și alți parteneri. Numai împreună putem îmbunătăți viața acestor 
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copii”, 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, Restaurant Integra, 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 aţ a Naţ   a a      ra - r     c  “T  a  Da ce  e  er” e  e    rga  zaţie non-g  er a e  a    f r  scop 

lucrativ, cu personalitate jurid c   a      c , care are drept scop coordonarea, realizarea  dez    area  i promovarea 

tuturor valorilor cultural-ar     ce  a â   a    e   aţ   a  câ        er aţional, prin evenimente sociale: cultural-artistice, 

   r   e    r    ce  ed caţionale  i de interes ecologic (dans artistic sau sportiv, teatru, design vestimentar, modeling, 

  z c , arte plastice, limbi strai e  e c. . De a e e ea     c aţ a   r j     r     j  ace d rec e      d rec e dre   r  e 

ar   tilor, a categoriilor sociale defa  r za e  dar          î    r  a dr g r   r  a d  cr     r   r ra  a e  re  g  a e    de 

 r ce a     a  r .  

 

Despre artiștii prezenți 

Mara & Kult Studio Artist – electro-jazzy performance.  Mara este o prezență unică în peisajul muzical românesc, 

cu un mesaj profund și o muzica originală, o voce cu “trademark”, cum nu mulți artiști se pot lăuda.  

ElectroFairytales este povestea celui mai nou album MARA – In Love With Love – transpusă pe beat-uri club, 

deep house, electro, post dub – alături de Paul Ilea (dj, electronics) Sasha Negara (clarinet,percussion) & Melak 

(percussion, fx). Experimentând din punct de vedere stilistic o zonă vastă de sound și concept, Mara & KSA îmbină 

instrumentele acustice cu elemente electronice, tradiționalul cu experimentalul, generând un spațiu muzical complex 

și original.   

Kult Studio Artists au cântat pe aceeași scenă cu The Prodigy, Chase&Status, Korn, Faithless, Kylie Minogue, 

Chicane, Bonobo,Genesis, Kelly Rowland,Scorpions,Damian Draghici etc. 

 

Persoană de contact 

Organizatori eveniment 

Corina Mădălina Tiron 

Vicepreședinte A.N.C.A.T.D.C. 

0735518551 

 

Andreea Serghi 

Coordonator proiect 

0730702234 

Transmite, 

Drd. Tănase Tasenţe 

Director General  

 

 

 

 


