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COMUNICAT DE PRESĂ 

TOTAL DANCE CENTER, performanţă mondială în CROAŢIA  
 
 

Trupa de performanţă Total Dance Groove din Constanţa, din cadrul Centrului de 
Dans şi întreţinere fizică “Total Dance”, a obţinut Locul I la etapa naţională a concursului 
internaţional ESDU. Copiii s-au calificat pentru etapa mondială, care a avut loc între 29 mai 
si 1 iunie în Porec, Croaţia. Aceştia au reprezentat România cu mândrie şi perseverenţă şi 
s-au clasat pe Locul II, din cele 16 ţări participante.  

Membrii Total Dance Center alcătuiesc o echipă de oameni pasionaţi de artă şi sport. În 
cei peste 10 ani de activitate, aceştia au reuşit să pună bazele unui Centru de dans şi întreţinere 
fizică  - Total Dance Center -  ce oferă publicului constănţean o gamă variată de servicii, atât 
pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. 

TOTAL DANCE GROOVE reprezintă una dintre trupele de copii ale centrului, care 
practică dansul la nivel performant. Aceştia au vârste cuprinse între 12 şi 15 ani şi se antrenează 
cu pasiune, ambiţie şi determinare pentru a cuceri atât admiraţia şi aplauzele oricărui public, cât 
şi numeroase premii la concursurile naţionale şi internaţionale de specialitate, având următoarele 
rezultate:    

 Locul II - ESDU World Dance Star Masters 2014 

 Locul I - ESDU România 2014 
 Premiul Popularitate - Next Star 2013 
 Locul II - Hip Hop International 2013 
 Trofeul -  Dance Open România 2013 
 Locul I - Dance Open România 2013  
 Locul I - Dance Open România 2012 
 Locul I - Cupa Şcolilor Bucureşti 2011 
 Trofeul - Dance Open România 2011 
 Locul IV - Hip Hop International 2011 
 Locul III – Black Sea Contest 2010 

În cadrul activităţilor extraşcolare, copiii Centrului TOTAL DANCE participă la o serie de 

activităţi specifice pregatirii în domeniul dansului de performanţă: antrenamente, workshop-uri, 

tabere de dans, concursuri naţionale şi internaţionale, spectacole, apariţii TV. Trupa care a 

obţinut locul II în Croaţia practică dans de performanţă de 6 ani, iar copiii au vârste cuprinse între 

12 şi 13 ani.  

“Am reușit împreună o performanță foarte mare la această competiție internațională 

din Croația. Vreau să-i felicit din tot sufletul pe acești minunați copii, sunt foarte mândră 

de ei și ne străduim să ținem ștacheta sus și la alte competiții internaționale de un 

asemenea calibru. Ne-am întors cu bucurie acasă și ne continuăm munca pentru cea mai 

mare campania umanitară care s-a organizat în Constanța, “Dăruiește bucurie”, prin care 
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ajutăm 150 de copii din centrele de plasament”, declară Corina Mădălina Tiron, 

directorul artistic al “Total Dance Center”. 

Asociaţia Naţională Cultural-Artistică “Total Dance Center” este o organizaţie non-
guvermanentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridica, apolitica, care are drept scop 
coordonarea, realizarea, dezvoltarea şi promovarea tuturor valorilor cultural-artistice, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional, prin evenimente sociale: cultural-artistice, sportive, turistice, 
educaţionale şi de interes ecologic (dans artistic sau sportiv, teatru, design vestimentar, 
modeling, muzică, arte plastice, limbi straine,  etc.). De asemenea, Asociaţia sprijină prin 
mijloace directe şi indirecte drepturile artiştilor, a categoriilor sociale defavorizate, dar luptă şi 
împotriva drogurilor, a discriminărilor rasiale, religioase şi de orice altă natură. 
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