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Recenzie: LORD OF THE DANCE la Brasov, un spectacol la superlativ! 
 
 
 
     Mare agitatie mare in orasul de la Poalele Tampei! Irlandezii de la Lord Of The Dance au sustinut in 
seara de 8 noiembrie 2011 o reprezentatie la Patinoarul Olimpic din Brasov, de la orele 20.00. 
Brasovenii i-au primit cu incantare pe dansatori, curiosi sa-i vada pe cei despre care se spune ca sunt „o 
minune a lumii moderne”. Lord Of The Dance a confirmat si la Brasov de ce este cea mai renumita 

trupa de dans traditional irlandez. 
 
     Inainte de spectacol irlandezii au facut o plimbare 
la Bran si s-au aratat foarte interesati sa afle despre 
Dracula si mosia lui. S-au distrat cu dintii de vampir 
din plastic si au facut poze pentru cei de acasa, sa le 
arate cum au petrecut in casa celui mai renumit vampir 
din lume! 
 
     Apoi a venit vremea ca dansatorii sa le prezinte si 
brasovenilor show-ul lor despre care toti spun ca este 
cel mai grandios show din istoria divertismentului. 
Pentru o trupa asa renumita trebuia aleasa o sala la fel 
speciala, astfel organizatorii au ales noul Patinoar 
Olimpic al brasovenilor, cel mai mare patinoar olimpic 

din tara! 
 
     Show-ul a adus in fata publicului 40 de dansatori, imbracati in costume in culori variate, de la negru si gri 
la verde, portocaliu si roz fosforescent. Intregul spectacol construit pe baza unei legende irlandeze a prezentat 
inca o data lupta dintre fortele Binelui si fortele Raului.  
 
     Inca de la inceput, publicul a fost coplesit de grandoarea show-ului, oamenii aplaudand cu entuziasm 
fiecare scena din spectacol. Oamenii au fost vrajiti de catre personajul principal, ce si-a interpretat cu mandrie 
rolul de aparator al Binelui! Acesta a dat dovada de curaj cand s-a luptat cu opozantul sau, dar si de 
sensibilitate si tandrete atunci cand s-a aflat alaturi de iubita sa. Duelul crud dintre Bine si Rau a facut cativa 
spectatori sa suspine atunci cand Don Dorcha parea sa-l invinga pe Lord Of The Dance, aparatorul Binelui. 
Dar spre sfarsit binele a triumfat asupra raului si libertatea a fost premiul pe care toate personajele l-au 
impartit cu bucurie. 
 
     Spre sfarsit, aplauzele necontenite ale miilor de spectatori i-au chemat pe dansatori inapoi pe scena, pentru 
inca un dans. A aparut din nou spiridusul colorat, ce i-a chemat pe ceilalti dansatori. In aplauzele publicului, 
acestia au dat inca o demonstratie perfecta de grandoare, talent si arta! 
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     “Auzisem despre ei ca sunt tari dar nu stiam ca sunt atat de talentati si ca pot face ca o sala intreaga sa le 
stea la picioare! Am aplaudat atat de mult ca ma dor palmele!” a afirmat o doamna ce se indrepta spre iesire, 
dupa spectacol. 
 
     Asa s-a terminat prima intalnire live a transilvanenilor cu cea mai celebra trupa de dans irlandez si asa s-a 
terminat si aventura irlandezilor in imparatia lui Dracula! Pentru dansatori vizita in Romania nu s-a terminat 
insa, ei urmand sa sustina inca un show si la Sibiu, la Sala Polivalenta Transilvania, pe 9 noiembrie de la ora 
20.00, ultima reprezentatie urmand sa aiba loc la Tg Mures, pe 10 noiembrie. Cei interesati sa cumpere bilete, 
le pot gasi la magazinele Diverta si Flanco si la salile unde vor avea loc reprezentatiile. Biletele se gasesc si 
online, pe www.biletoo.ro. 
 
     ~~Turneul LORD OF THE DANCE are loc in perioada 5-10 Noiembrie 2011, a trecut prin Bucuresti, Iasi 
si Brasov si va mai trece prin Sibiu si Targu Mures in datele de 9 respectiv 10 Noiembrie. Turneul este 
organizat de Project Events in colaborare cu European Event Service si a fost sustinut pe plan local de: Mix 
TV, Radio Brasov, Brasovul Tau, 24FUN, Buna Ziua Brasov si Transilvania Expres. Parteneri media: Magic 
FM, Cocor Media Channel, Tango, Click, Adevarul, Sapte Seri, Zile si Nopti, Bucharest NightLife, Port.ro, 
BestMusic.ro, iConcert.ro, AgentiaDePresaMondena.ro, Ziare.com, Kudika.ro, Eva.ro, Ele.ro, Ciao.ro, 
BucharestHerald.com, eComunicate.ro, Indoor Media, Zoom, Inga Media, WideScreen Media, Unirea 
Shopping Center, Carpat Guard, reteaua privata de sanatate Regina Maria si Hotel Caro.~~ 
  


